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1. Introducció 

 

Aquest treball titulat “Estudi d’un llagut de 6 metres aparellat amb vela llatina”, vol 

servir com a element introductori al món de la navegació tradiccional amb vela llatina, 

passant per la història d’aquest art tant antic, la construcció i la seva maniobra. 

 

La navegació i construcció tradicional s’ha perdut molt des del boom de la navegació 

d’esbarjo que a premiat la velocitat i el comfort en tots els ambits des de el primer 

moment. Començant per la construcció, on apareix la producció en serie, i la barca de 

fusta tradicional es converteix en llanxes ràpides i cabinats per a la major comoditat dels 

propietaris. Pel que fa a les barques que a vela, la vela llatina ha evolucionat en la vela 

marconi i cascs més fins de fibra de vidre, un veler actual de 15 metres d’eslora el pot 

portar una persona sola ja que esta tot automatitzat i pensat per a reduir esforços, mentre 

que un llagut de 6 metres necesita com a mínim tres o quatre persones. Tot plegat ha fet 

primer estancar el numero d’embarcacions tradicionals i després començar a reduir-lo a 

causa del cost del seu manteniment sobretot en la nautica esportiva. Pel que fa a les 

embarcacions més petites de pesca tradicional encara se’n poden veure unes quantes de 

fusta totes motoritzades, cap aparella amb vela, en tot cas algun bot que encara surt a fer 

el calamar remant. 

 

El llagut objecte d’estudi d’aquest treball es propietat de la familia des de fa més de 

trenta anys i va ser dels últims que va ser construit, integrament de fusta, pel mestre 

d’aixa Josep Planas, a l’Estartit. Actualment a l’Estartit ja no hi queda cap mestre d’aixa 

i la construcció tradicional s’ha reconvertit en unes drassanes on es fan embarcacions de 

linia tradicional com són els llaguts però, plastificades. La falta de gent coneixedora 

d’aquest món a fet que per al manteniment d’aquest llagut haguem hagut de recorrer als 

pescadors que encara conservaven barques de fusta i que saben fer-ne un bon 

manteniment, i per reparacions més importants als mestres d’aixa primer el Quico 

Despuig de Cadaqués instalat recentment a l’escar de Roses i després a en Salvador Sala 

de l’Escala, on hi té unes drassanes. En qualsevol cas aquest llagut va ser concebut amb 

la idea de navegar a motor i alhora aparellat amb vela llatina però, als pocs anys de ser 

botat aquesta es va treure i va quedar guardada fins que vaig decidir fer aquest treball i 

per tant fer-ne ús de nou. 
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A banda del coneixement en l’art de navegar a vela llatina que pugui proporcionar a tots 

aquells que es veuen atrets per aquesta tipus de navegació tradicional i tan especial, el 

treball preten servir per recuperar si més no, una de les moltes barques que han perdut la 

vela en detriment del motor per a servir per a la pesca o com el cas que ens porta per 

dedicar-se al passeig i esbarjo dels propietaris.    

 

El treball té clarament dues bessants, una teòrica i una altre de pràctica, en la primera 

obviament es troba la part de recerca historica per trobar-ne els origens, la construcció 

part que ja estava feta pel que fa a la pràctica i els fonaments bàsics per a poder navegar 

amb aquest tipus de vela. Pel que fa a la part pràctica trobem bàsicament l’aplicació 

d’aquests coneixements directament sobre el llagut i l’estudi de les seves 

caracteristiques tècniques. 

 

El primer capítol, referent a la història, queda dividit en tres apartats. El primer farà 

referencia a la història de la navegació on tractarem simplement els seus orígens, que 

rapidament desembocaran en el segon apartat que fa referencia a la historia de la vela, 

una vegada més ens centrarem en els seus origens que tornaran a donar peu al tercer 

punt d’aquest recull històric. Aquest serà més important i parlarem ja de la vela llatina, 

fent referència al seu origen, la seva expansió i finalment el declivi. 

 

A continuació en el segon capítol parlarem de la construcció on tornem a tractar 

diferents temes. La propia construcció del llagut i les veles, les fustes que s’utilitzen, les 

pintures i un recull d’elements bàsics per a navegar amb vela llatina. 

 

En el tercer apartat del treball entrem ja en la maniobra de la vela llatina on s’expliquen 

les diferents maniobres i que més endevant intentaré aplicar. 

 

En el últim capítol que s’anomena fitxa tècnica, parlo especificament del llagut objecte 

de l’estudi, dimensions,  maniobres i diferents caracteristiques, on a més a més d’un 

planol de l’embarcació hi ha diferents fotografies dels elements que han aparegut durant 

el treball. 
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2. Història 

 

Abans d’analitzar el llaüt, objecte d’estudi en aquest treball, crec prou interessant fer un 

recorregut al llarg de la història que el precedeix. Tots els coneixements de la navegació 

que han arribat als nostres dies provenen de les expressions culturals tals com gravats en 

pedra, frescos i la literatura que des de les antigues civilitzacions, egipcis, fenicis, grecs, 

romans i el món àrab, han perdurat durant el pas dels anys. Malgrat tot, sobre els 

orígens de la vela llatina tot són conjetures i hipòtesis ja que els coneixements que tenim 

no permeten arribar a una conclusió verificable i definitiva.  

 

Primerament parlarem sobre l’origen de la navegació, quan els primers homínids van 

tenir la necessitat de creuar mars, rius i llacs, i es van ajudar d’allò que tenien al seu 

voltant.  

En segon terme ens centrarem en l’origen de la navegació a vela, amb la importància 

que tindrà el mar Mediterrani i l’Oceà Índic, aigües tranquil·les amb climes favorables 

per a que pobles com els Egipcis, Bizantins, Grecs, Romans i Àrabs entre d’altres 

prosperessin i evolucionessin en el art de la navegació. 

Sobre la vela llatina i la seva evolució fins l’actualitat ens ocuparem en el punt final 

d’aquest apartat tot i que com ja he comentat la falta de fonts històriques i 

arqueològiques fa força complicat l’estudi del seu origen. Aquí també veurem el seu 

declivi i la posterior feina per a la recuperació d’aquest art tradicional de navegar a vela. 

 

La contraportada del llibre “Nuestra vela latina”, la font de coneixements per 

excel·lència de tots aquells que estan dins del món de la vela llatina, ens pot donar una 

idea de la història, del que ha estat i representa la vela llatina per a tot el món nàutic:  

 

“ La vela latina tiene una antigüedad estimada en 2.000 años.  Con ella 

navegaron los romanos, bizantinos y árabes, de los que nosotros hemos 

adquirido sus conocimentos. De su evolución nacieron las velas actuales. 

Tuvo un gran protagonismo en el cabotaje y la pesca de todos los mares. La 

perfección de su diseño le ha permitido permanecer hasta nuestros dias”. 
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2.1. Origen de la navegació 

 

Ja a la prehistòria durant el Paleolític Superior grups d’humans van poblar zones de la 

terra a les que necessariament van tenir-hi que arribar per mar. A l’edat de pedra 

(Mesolític), es té constància de que es construïen canoes rudimentàries buidant troncs 

amples d’arbres, d’aquesta manera fa 40.000 anys van poder arribar a Austràlia. 

            

Aquestes primeres embarcacions es construïen segons les necessitats i les possibilitats 

que oferien el seu entorn i la seva destresa. Ja fos per pescar o per creuar un riu, 

utilitzant qualsevol matèria prima que flotés i poguessin trobar en el seu medi. 

 

Les societats que van tenir la capacitat de construir millors embarcacions van prosperar 

gracies a la pesca, l’agricultura, el comerç o la guerra. Per a poder prosperar es va entrar 

en una cursa per a innovar i evolucionar les primeres embarcacions creant un ampli 

ventall d’embarcacions segons el seu propòsit i finalitat, ja fos comerç, guerra o pesca i 

en rius, llacs, mars o oceans. 

 

No podem imaginar les civilitzacions antigues sense histories de comerç i conquesta 

que comença 3.000 a.C. amb el poble egipci i veu passar a grec, romans, víkings fins a 

l’època dels exploradors en que Cristòfol Colon va descobrir Amèrica (per cert, arbolant 

vela llatina en les caravel·les que el van acompanyar). 

 

Amb el pas del temps i l’adquisició de nous coneixements, el tronc buit va anar 

evolucionant. Podem trobar un exemple d’aquesta evolució dintre d’una mateixa 

civilització, la egípcia, que van passar de las petites barques individuals per a una o dues 

persones confeccionades amb talls de papir lligats entre si, que es propulsaven amb 

l’ajut d’una perxa com si es tractes d’una góndola canviant el Nil per els canals de 

Venècia, fins a grans vaixells de carrega fabricats amb fusta d’acàcia o cedre importada 

del Líban.   

 

Amb diferencia els pobles més avançats a nivell naval de l’edat antiga van ser els 

egipcis, els cretencs, els grecs i els fenicis, que utilitzaven els seus coneixements 
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científics i matemàtics en la construcció naval (recordem les piràmides de l’antic 

Egipte). S’ha de pensar que el Mediterrani era un entorn ideal per a poder evolucionar 

en tots els àmbits gràcies a les seves condicions climatològiques més que favorables per 

a perfeccionar els seus coneixements. Resulta molt difícil imaginar els primers passos 

que s’haguessin hagut de donar si canviem els llacs, rius i el Mediterrani per el Mar del 

Nord, l’Estret de Bering o el Cap d’Hornos.   

 

Dintre d’aquestes primeres embarcacions construïdes pels primers pobles podem fer-ne 

dos grups segons els materials de construcció: les d’origen vegetal i les d’origen animal.    

Les d’origen vegetal es van localitzar en zones càlides i temperades i en podem distingir 

dos grups, les de fusta i les construïdes amb canyes. 

Las de joncs es construïen nuant diferents joncs. Com a exemple clar tenim les 

embarcacions de l’antic Egipte que es consideren una de les primeres flotes de vaixells 

que van navegar per la conca del Mediterrani abans que apareguessin les de fusta. 

Les de fusta per una banda, es feien amb tronc d’arbre buits amb l’ajuda del foc es a dir 

les canoes que eren molt resistents, estables i amb una gran maniobrabilitat (no a mar 

obert). Les altres eren les que es construïen unint diversos troncs. 

L’altre grup, les embarcacions construïdes amb materials d’origen animal, eren 

embarcacions fetes amb pells d’animals que es cosien entre elles i després se’ls hi 

donava forma amb una estructura de fusta. Encara avui podem trobar el Caiac esquimal. 

Aquestes embarcacions les entenem per la falta de fusta que hi havia en les zones on es 

construïen. De la mateixa manera com ho feien les canoes no sortien a mar obert.   

 

Amb aquestes senzilles embarcacions en tenien prou per a cobrir les seves necessitats i 

els van permetre arribar a llocs on no haguessin pogut arribar sense creuar el mar. Però 

la navegació pròpiament dita, on entraven en joc els vents, marees, la orientació 

astronòmica, les rutes marítimes i els grans vaixells, no va aparèixer fins passats molts 

segles de navegació rudimentària en que van anar-se fent amb l’experiència necessària.  

 

Són molts els historiadors que han tractat aquest tema i han estudiat sobre l’origen de la 

navegació i la majoria arriba a conclusions semblants. 

Martín Fernández Navarrete afirma que “el origen de la navegación debe  
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buscarse en la necesidad que los primeros hombres al esparcirse por la 

tierra tuvieron de atravesar los ríos que les impedían su marcha: en cuyo 

caso debieron fijar su reflexión en ver flotar sobre las aguas algunos 

cuerpos livianos y los troncos de los árboles desarraigados y arrebatados 

por la impetuosidad de los torrentes a las madres o cauces de los mismos 

ríos: y de aquí, presentárseles naturalmente los medios de vencer aquellos 

obstáculos con maderos, tablones o corchos con que formaron las primeras 

balsas, sin que para una invención tan sencilla y natural hayamos de 

recurrir al Príncipe de Eritra como lo hace Plinio. Pero no cabe duda, que 

es muy difícil comprobar la existencia de los primeros balbuceos del arte de 

la navegación, pero es indudable que éstos existieron y fueron el paso 

previo al desarrollo de las primeras talasocracias de la Edad de Bronce, 

que aparecen ya con buenos conocimientos de ingeniería náutica y de 

técnicas de navegación (Jorge Godoy, 1996)”. 

 

Martínez Hidalgo indica que “la evolución fue partiendo de estos siete 

flotadores elementales: frutos (calabazas), cortezas de árbol, tallos, 

madera, cañas, pieles y cerámica.[...] En el proceso evolutivo del tronco de 

árbol a la embarcación hay que considerar que en un principio al hombre el 

tronco le serviría de mero apoyo para sostenerse sin fatiga, y hay que 

desterrar el tópico tan extendido del hombre montado a horcajadas; para 

esto tuvo que ingeniar la balsa de varios troncos, ya que el ser humano 

sobre un solo tronco compone una masa inestable. El tronco fue ahuecado 

después para hacer la canoa monóxila, que se convertía en embarcación o 

en tingladillo o montando como tejas planas (sistema nórdico o vikingo). 

[...] Los haces de juncos de papiro o de totora2, amarrados unos a otros 

formando almadía, pueden ser uno de los primeros artificios del hombre 

para aventurarse a las aguas. [...] La piragua monóxila se mantiene en las 

costas africanas, en América de Sur, y en Oceanía. Su más antigua 

referencia es del año 600 (a. de J.C.), y el canalete para impulsarla de 

hacia el 7500 (a de J.C.), y no falta quien le añada un milenio y medio más. 

En Europa, la piragua monóxila era empleada en Escandinavia a  
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comienzos de este siglo. Los pellejos de animales inflados, según pueden 

verse en el bajorrelieve asirio de 700 a de J.C. en el British Museum, en un 

escena que muestra a guerreros que huyen de quienes los persiguen con 

auxilio de estos flotadores. Desde Armenia a la costa occidental de China y 

Mongolia, los flotadores a base de pieles de animales infladas tienen una 

amplia distribución”. 

 

Heyderdahl diu que “el hombre navegó a vela antes de ensillar un caballo. 

Navegó con ayuda de pértigas y pagayas por los ríos y se lanzó al mar 

abierto antes de viajar en un vehículo de ruedas por un camino. Los 

primeros vehículos fueron acuáticos. Gracias a ellos, el mundo de la Edad 

de Piedra empezó a empequeñecerse. Izando una vela o dejándose llevar 

simplemente por las corrientes, los hombres prehistóricos pudieron 

establecerse en las islas.[...] Las embarcaciones fueron la primera y 

principal herramienta del hombre para su conquista del mundo[...] Resulta 

evidente que la primera preocupación del hombre al construir una 

embarcación fue resolver el problema de la flotabilidad. Este objetivo se 

consiguió en todo el planeta partiendo de dos principios completamente 

opuestos. Uno de ellos consiste en montar una embarcación abierta al agua 

empleando para ello piezas que son por sí mismas flotantes, hasta que la 

construcción resultante posea suficiente flotabilidad para transportar la 

tripulación y la carga que hagan falta. El segundo principio parte de la 

construcción de un casco estando que debe su flotabilidad no al material 

con que está construido, sino al volumen de agua que desplaza. Si pasamos 

revista a las más antiguas representaciones de naves que se poseen veremos 

que las embarcaciones se desarrollaron a partir de la primera de estas dos 

categorías y no, como se suponía corrientemente, a partir de la canoa 

hecha mediante un tronco ahuecado”. 

 

S’entén que aquest va ser el punt de partida per a començar la conquesta del mar i que la 

evolució a convertit en grans vaixells mercants i en exclusius i luxosos iots. 
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2.2. Origen de la navegació a vela 

 

Un dels descobriments mes importants de la història de la navegació va ser el 

descobriment de la vela com a mitja de propulsió que utilitzava el vent com a motor. 

Això va trencar moltes barreres i va possibilitar una gran expansió econòmica, social, 

cultural i tecnològica fruit de la qual pobles marítims com cretencs, egipcis, fenicis, 

grecs i romans van arribar a ser el que van ser. 

 

La aparició de la vela va ser doncs, una revolució equiparable a l’aparició de 

l’agricultura, el metall o la roda. 

 

El comerç marítim va donar el impuls definitiu a la navegació a vela, recordem que per 

a la guerra preferien vaixells propulsats amb rems. D’aquesta manera van anar 

perfeccionant aquesta tècnica i van deixar de banda les rutes terrestres que eren molt 

menys rentables ja que requerien més temps i no podien transportar tants béns.     

 

En relació amb l’aparició de la vela Heyerdhal planteja que “la vela más antigua 

conocida es la que representa en el antiguo Egipto, una vela cuadra o redonda, en 

realidad de forma trapezoidal, mucho más ancha en su parte superior que en la parte 

inferior”. En la mateixa línea Llamas Ruiz indica “que la primera representación de 

una embarcación a vela, muy semejante a los actuales balsas de papiro, se encuentra 

en un dibujo en un vaso egipcio, datado hace más de 6000 años. Posteriormente entre 

el año 2000 a de Cristo y el 1100 después de Cristo los polinesios se expandieron por 

los archipiélagos de océano pacífico, explorando nuevas tierras. Para ello utilizaron 

sus ligeras canoas provistas de balancín y de velas triangulares”. 

 

Amb tot el que es sap fins ara no es pot afirmar on es va originar la navegació a vela, 

però es suposa que abans de les representacions egípcies de embarcacions a vela, alguns 

pobles ja la van fer servir de manera més rudimentària. 

 

Les embarcacions més corrents en l’antiguitat van ser els Pentecontores, Birremes i 

Trirremes que van ser utilitzats per grecs, fenicis i romans i van surcar les aigües del 

Mediterrani i inclús l’Atlàntic. 
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La navegació a vela va necessitar persones que coneguessin a la perfecció els rumbs i 

els vents per a poder navegar amb tranquil·litat i arribar a destí amb la major fiabilitat, 

sempre bordejant la costa.  

 

Tenim doncs diferents civilitzacions que van tenir un paper cabdal en la navegació a 

vela durant l’antiguitat que a continuació repassarem. 

 

 

 -Els Egipcis 

 

El poble egipci va ser la primera gran civilització en dominar l’art de la vela. El fet de 

créixer a la riba d’un riu com el Nil, amb la desembocadura al Mediterrani va en certa 

manera obligar-los a controlar l’àmbit de la navegació. I una cosa molt important per a 

nosaltres, es que el van representar de manera molt precisa, com es el cas dels gravats 

dels murals de Dayr alBahari, datats aproximadament en l’any 1500a. c. i que 

representen la flota mercant egípcia, es tracta de vaixells amb una sola vela quadra i 

amb rems en els seus costats.    

Aquests gravats demostren que els egipcis van tenir una gran flota ja no solament per 

navegar pel Nil, sinó per endinsar-se cap als confinis del Mediterrani, ja sigui per 

comerciar o per conquistar terres. 

 

 Cap al 2700 a. C. El poble egipci s’havia desenvolupat econòmic i políticament, van 

conquerir nous territoris, els quals van proporcionar-los la tan escassa fusta que 

necessitaven per a poder evolucionar en l’àmbit de la navegació. D’aquesta manera van 

passar de construir balses i canoes fetes de jonc i papir i petites embarcacions de fusta, a 

construir amb la fusta procedent de territoris conquerits embarcacions de gran calat per 

al comerç i la guerra, servint-se dels coneixements dels pobles fenicis. Aquesta fusta era 

majoritàriament cedre de l’actual Líban. Es pot dir doncs, que les formes de les 

embarcacions egípcies de fusta, copiaven en certa manera les seves predecessores de 

papir i jonc. Heyerdhal diu que “diversas muestras de arte del Viejo Mundo indican 

claramente que, en los países Mediterráneos, la primera forma de barco de casco de 

madera se desarrolló a partir de una forma anterior de nave de juncos. Sigue el autor  
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diciendo Las embarcaciones de juncos y las balsas de troncos precedieron a las naves 

de casco de madera tanto en Asia Menor como en Egipto, y lo mismo viene demostrado 

por las más antiguas representaciones navales que figuran en sellos y petrogilifos 

procedentes de las antiguas civilizaciones de Chipre, Creta y Malta. [...] En realidad, 

en todo el Mediterráneo interior, cuna de la navegación de altura, el arte antiguo 

demuestra que todas las formas verdaderamente antiguas de naves de altura estaban 

construidas de juncos o tenían la forma de naves de juncos [...] Resulta sorprendente 

observar que todas esas primeras naves de madera imitan la silueta de la nave de 

papiros hasta el último detalle, sin olvidar las altas y elegantes curvas de proa y popa, 

acabadas por la forma acampanada característica de los prototipos de papiros. Los 

carpinteros tuvieron que tomarse un trabajo increíble, al laborar con rígidas tablas de 

madera, para copiar las intrincadísimas curvas de las naves ancestrales de papiros, 

que eran resultado natural de los flexibles juncos. [...] Para resumir, todas las pruebas 

disponibles demuestran que fue la nave de papiros la que desarrolló todas las 

propiedades características de la nave de altura y la que más tarde se convirtió en el 

modelo para la nave de madera, y no al contrario. El diseño de la nave de papiros ya 

estaba muy desarrollado cuando la primera dinastía empezó a construir pirámides en 

el Valle de Nilo”. 

 

Per lo general les embarcacions egípcies de vela tenien una gran vela quadra suportada 

per dos màstils amb dues files de rems, una a cada banda. Els vaixells més grans 

construïts van arribar a fer 60 metres d’eslora i 24 de manega. Com em dit abans es 

beneficien de la cultura naval d’altres pobles com els fenicis, cretencs i grecs, amb qui 

entren en contacte a partir del 1.500 a. C. Més endavant aquests mateixos pobles seran 

els qui van anar traient protagonisme a la civilització egípcia que es va quedar estancada 

en la conca del Nil. 
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-Els Cretencs: Minoics i Micènics  

 

Creta va ser bressol de les dues civilitzacions amb major desenvolupament naval de tota 

l’antiguitat dominant el mar Egeu des de 2000 a. C. fins el 1150 a. C. Primer van ser els  

Minoics, aquesta civilització provinent de Creta des de l'any 2000 abans de Crist va 

dominar el Mediterrani i la seva situació geogràfica, amb badia i platges protegides, i 

riquesa en recursos naturals li van permetre construir embarcacions resistents al mar 

obert i la seva potent  economia li va permetre comerciar amb vi, cereals, oli i fusta amb 

tots els pobles de la conca mediterrània i influenciar amb la seva cultura i ser 

influenciada per la cultura dels pobles veïns de Grècia continental, Àsia Menor, Síria i 

Egipte. 

 

Una vegada més trobem la prova del besant mariner d’aquest poble en uns frescos on es 

poden veure vaixells amb veles quadres, màstils, timons i proa i popa diferenciades, 

data de fa 3400 anys.  

 

Cap al 2000 i 1750 abans de Crist la civilització minoica estava molt desenvolupada, 

i va conquistar diverses regions. Cap al 1400 abans de Crist, l'hegemonia minoica va ser 

substituïda per la de micenes. El període d'esplendor micènica va des del 1600 al 1150 

abans de Crist, on aconsegueix nivells de desenvolupament similars als seus 

predecessors els minoics gràcies a que posseïen una flota poderosa els va permetre 

comerciar, conquistar i substituir als minoics com a dominadors de l’Egeu. Els micènics 

van viatjar a la recerca de rutes comercials per tot el Mediterrani a la recerca de nous 

pobles amb els quals comerciar. 

 

Les civilitzacions que van néixer a l'abric de Creta van desaparèixer amb l'arribada dels 

denominats pobles del mar, uns bàrbars que es van desplegar per mar i terra sembrant el 

caos. Un cop Ramses III va establir l’ordre, el poble fenici va ocupar el forat deixat per 

minoics i micènics. 
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-Els Fenicis 

 

Entre el 3000a. C. i el 600 a. C. es van establir a la cara oriental del Mediterrani, la zona 

de l’actual Líban. Les ciutats més importants van ser Biblos, Sidon i Tiro. Amb la 

decadència dels cretencs i el poble egipci a la conca del Nil, van navegar per tota la 

Mediterrània i van establir ports comercials a Sicília, Sardenya, Eivissa, Cadis, Màlaga, 

Cartago, etc. 

Sobre l’any 1000 a. C. eren clars dominadors del Mediterrani i van ser els primers en 

controlar amb precisió la navegació astronòmica. Eren un poble amb un gran caràcter 

comercial, molt més que no pas guerrer. 

 

Les seves naus estaven pensades per fer llargues travessies de caire comercial, la vela 

quadra estava més destinada per als vaixells de guerra, els comercials tenien rems, i una 

gran simetria entre proa i popa. Tenien generalment quilles superficials i una popa 

convexa. 

 

Tant els fenicis com els grecs es van influenciar mútuament en la construcció naval i 

aquells avenços més importants d’un poble eren ràpidament copiats i assimilats per 

l’altre. 

 

Un cop perduda la hegemonia en el Mediterrani sotmesos per altres pobles, egipcis i 

perses, lluny de desaparèixer com a poble, van seguir construint grans vaixells i sempre 

van estar a la avantguarda de la construcció naval durant l’antiguitat.  
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-Els Grecs 

 

Aproximadament el 1200 a. C. els doris, un poble grec, es va convertir en una gran 

potencia militar gràcies a l’ús del ferro per a construir armament. Van fundar dos ciutats 

estat, Esparta i Atenes, i es van expandir per tot el Mediterrani, el Mar Negre i també 

cap a l’orient als territoris d’Àsia Menor.  

 

A dia d’avui està assumida i és inqüestionable la importància per a occident de la 

cultura grega, en tots el àmbits: art, filosofia, matemàtiques entre d’altres. El poble grec 

va ser dels més importants i avançats de l’antiguitat. 

 

Amb tot això es fàcil imaginar que amb la navegació també van ser un referent. Eren un  

poble basat tant en el comerç, eix fonamental de l’economia, com en la guerra, són 

conegudes les guerres mèdiques  contra els perses o els enfrontaments entre ells 

mateixos quan Esparta va derrotar Atenes. 

Els seus vaixells es destinaven a tots dos propòsits. Els Micènics ja van deixar una gran 

herència i amb els grecs van aparèixer les imponents galeres, principalment per a la 

guerra, les més habituals les birrems i les trirrems que combinaven amb veles quadres. 

Els seus vaixells comercials també equipaven rems i veles, per norma general durant el 

trajecte utilitzaven les veles i en les maniobres d’atraque i sortida, era quan utilitzaven 

els rems. 
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-Els Romans 

 

És lògic que amb base a Roma i rodejats per mar, el poble romà dominés a la perfecció 

la navegació. Els romans en sí no eren un poble de tradició marinera, però com en els 

casos anteriors, per a progressar necessitaven comerciar i conquistar territoris, de 

manera que van heretar els coneixements marítims dels seus predecessors, 

majoritàriament el poble grec, per al seu propi benefici. 

 

Una nau que van popularitzar els romans i amb la que més endavant entrarem en detall 

va ser la liburna, una galera molt àgil i ràpida que van utilitzar els pirates de liburna. 

Els romans van aconseguir formar l’imperi més gran entre totes les civilitzacions 

antigues, motiu per el qual tenien una immensa xarxa comercial, els romans podien 

portar grans quantitats de mercaderies en vaixells de gran calat i equipats amb veles 

quadres. Aquests tipus de vaixells mercants tampoc es van diferenciar massa dels grecs 

o els fenicis, ja que com em dit en van copiar els coneixements. 

 

En tots els enfrontaments navals, entre egipcis, fenicis, cretencs, grec i romans els 

trirrems van ser els vaixells més utilitzats i aquets últims van ser els que en van saber 

treure més bon partit i es van convertir en la civilització antiga més important i que de 

certa manera ha perdurat fins als nostres dies. Tot això no hagués estat possible sense la 

conquista anteriorment del mar i tots els coneixements en navegació.  
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2.3. Origen, desenvolupament i declivi de la vela llatina 

 

2.3.1. Història de la vela llatina 

 

Com em anat veient fins ara les primeres veles que es van utilitzar, eren les veles 

quadres. L’origen de la vela llatina no està del tot clar i es necessiten proves per a poder 

afirmar amb rotunditat on va aparèixer per primera vegada.  

 

La vela llatina va ser una modalitat estesa des de Europa fins a Àsia, amb més o menys 

presència i desenvolupament, però al cap i a la fi durant un llarg període de temps es va 

practicar en una grandíssima quantitat de quilometres de litoral (Mediterrani occidental, 

Mediterrani oriental, Mar Roig o Oceà Índic), fent molt difícil determinar en quina zona 

en concret (o quina civilització segons la zona i període) es van fer els primers passos 

amb vela llatina. 

 

De la mateixa manera, l’origen del propi nom “llatina” també és una mica confús, poder 

el més versemblant sigui que llatina deriva de “la trina” que volia dir “la triangular”. 

En qualsevol cas sembla clar que la vela llatina apareix com a evolució de la vela 

rodona amb la finalitat de poder navegar de cenyida, tècnica completament impossible 

amb veles quadres (per això portaven rems). 

 

En el mar Mediterrani, on es creu que podria trobar-se l’origen de la vela llatina, hi 

regnen un règim de vents amb molts canvis de direcció, cosa que dificulta molt la 

navegació amb veles quadres que basen el seu principi en vents portants constants, en 

canvi amb la vela llatina per primera vegada es pot cenyir i navegar contra el vent. 
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2.3.2. Origen 

 

Cada historiador que a publicat sobre aquest tema defensa diferents hipòtesis. Tenim per 

una banda ideologies que indiquen que l’origen de la vela llatina es troba en el 

Mediterrani, mentre d’altres, defensen que hauríem de buscar l’origen en el pobles 

marítims de l’Oceà Índic, sense cap d’elles aportar cap prova històrica o arqueològica 

que demostri res al respecte. 

Un altre corrent es aquell que creu que l’origen el trobem en els pobles àrabs, que és el 

poble que més a utilitzat i desenvolupat aquest tipus de vela. 

Poder de totes aquestes la més documentada es la del Mediterrani com a origen de la 

vela llatina. 

 

Ara començarem a ficar dates per intentar esbrinar o si més no acotar el màxim possible 

l’època i el indret on va originar-se. 

 

Les primeres representacions que han arribat als nostres temps d’una vela llatina són 

una barca petita amb dos tripulants que daten del segle II a. C.(any 150), es troben 

gravades en una làpida funerària d’una necròpolis grega. Ja més endavant també trobem 

nombroses representacions com les pintures de Pompeià.  

 

Es té també la certesa que a Bizanci van aparèixer les primeres grans embarcacions que 

equipaven la vela llatina, que eren els dromons, de més de 40 metres d’eslora, que en els 

seus orígens eren birrems però que van acabar portant tres pals amb veles llatines.  

 

Per tant podríem situar l’origen de la vela llatina en la zona d’influència  grecoromana 

anys abans d’aquella primera representació, poder durant el segle III a. C.  

Si afinem una mica més, al voltant del segle II a. C. els pirates de Liburna, entre Istria i 

Dalmacia (en geografia antiga) en el mar Adriàtic, actual Croàcia, comptaven amb 

embarcacions que equipaven veles llatines. El poble liburnes derivava d’un antic 

assentament grec i es trobava molt pròxim a Roma. 

 

A partir d’aquest moment el poble romà anirà introduint la vela llatina i la compaginarà 

amb la rodona i els rems. 
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2.3.3. Esplendor 

 

Trobem diferents etapes d’esplendor de la vela llatina, moments en que s’ha utilitzat 

molt, ha evolucionat de manera important o ha format part de moments importants de la 

història. 

 

Poder la primera època d’esplendor de la vela llatina el trobem durant el segle VI on 

gracies al poble bizantí es va evolucionar molt la navegació a vela llatina. Podríem dir 

que a nivell evolutiu es el salt més important, es passa d’una vela llatina bàsic i 

rudimentària a una vela llatina que tampoc difereixen tant de les contemporànies.   

Els dromons, equipats amb aparell llatí en van ser els vaixells més representatius, 

s’utilitzaven per la guerra i equipaven vela i rems. Es van convertir en l’embarcació 

dominant de l’època i va estendre la vela llatina per tot el Mediterrani. 

 

A partir del segle VIII els àrabs també van entrar en la navegació amb vela llatina i en 

van perfeccionar la tècnica per a tots els àmbits, ja fossin petites embarcacions de pesca, 

vaixells destinats al transport de mercaderies o naus militars. La primera flota àrab va 

imitar els dromons bizantins i el seu aparell llatí. El poble àrab va recollir els 

coneixements navals antics, igual com ho van fer amb la medicina, la filosofia, las 

matemàtiques i ho van assimilar i perfeccionar convertint-se així en una civilització 

molt important i riquíssima a nivell cultural. 

 

Més endavant las Creuades Santes durant el segle XI també van suposar un moment 

important en la història de la vela llatina.  

En aquesta ocasió va servir per combatre el poble àrab, perseguits per no compartir la fe 

cristiana. Es va crear una flota important amb naus rapides de guerra amb llatina i rems, 

dromon i pànfil, antecessors de les galeres (entenem que tot i que el vaixell sempre rep 

el mateix nom amb el pas dels segles es una embarcació més evolucionada), naus per a 

transportar cavalls, infanteria i armes, aquestes més grans amb molta capacitat i 

aparellades amb dues veles, vaixells rodons i les tarides. 

La tendència que es va crear durant aquest període va ser reduir les dimensions de les 

veles a canvi d’augmentar-ne el nombre.  
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Venècia, per la seva vinculació al mar, es va convertir en referent en la construcció 

naval, les galeres venecianes van dominar el Mediterrani rellevant els dromons i vivint 

un període d’esplendor durant el segle XV. 

 

Ja per acabar durant l’etapa dels descobridors o exploradors, del segle XV al XVII, 

també se’n va donar un gran ús i expansió, les galeres que equipaven vela llatina i rems 

eren els vaixells de guerra per excel·lència i amb elles van combatre turcs i cristians en 

la famosa batalla de Lepanto.  

 

Una possible evolució de les galeres són els xabecs on es van eliminar els rems deixant 

nomes la vela llatina. Cap a la segona meitat del segle XVIII trobàvem vaixells com les 

naos, amb veles rodones i aparell llatí a popa, les coques, caravel·les i les carraques, 

vaixell mercant que també combinava vela quadra amb la llatina, entre d’altres que van 

combinar la llatina en el pal de messana amb la rodona, o bé amb tot l’aparell llatí. 

 

Podríem dir doncs, que la vela llatina viu un període d’esplendor , amb moments àlgids 

i altres no tant, des de el segle I amb el principi dels dromons bizantins, probablement el 

vaixell més significatiu i important per al aparell llatí, i durant tota l’edat mitjana, que 

acaba al segle XV amb el descobriment d’Amèrica. Em de recordar que en l’expedició 

de Cristòbal Colon a Amèrica amb la Pinta, la Niña i la Santa Maria, dos caravel·les i 

una nau, la nau equipava una vela llatina en el pal de messana i les caravel·les amb tot 

l’aparell de llatines de la Niña i amb una llatina en la messana la Pinta. 
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2.3.4. Decadència 

 

Lògicament aquesta va venir amb l’aparició del vapor que va suposar una autèntica 

revolució. 

 

Durant els segle XVIII i XIX la navegació a vela encara era la predominant, però es va 

introduir cada cop més la vela cangrea que va anar substituint paulatinament a la llatina, 

a demés els avanços tècnics amb les veles quadres permetien que aquest tipus de vela 

tradicionalment amb mal navegar de cenyida comences a cenyir millor. 

Amb tot van aparèixer grans vaixells com: fragates, corbetes, bergantins i goletes tenien 

un velam format per veles quadres i cangrees en la seva majoria. 

A partir d’aquest punt la vela llatina va anar perdent i el seu ús es va limitar a  

 

embarcacions petites de cabotatge o pesca a prop del litoral mediterrani. 

 

Les rodes de pales, la propulsió a reacció, la hèlix, també van arribar per aquesta època i 

van canviar per complet la navegació. 

La poca vela llatina que encara es trobava a la costa sobretot en embarcacions de pesca 

va anar sent substituïda, en tota la costa mediterrània es va perdent la vela llatina alhora 

que es perden les societats tradicionals on els llaguts, falutxos o xabecs eren habituals. 

Primer es va combinar la vela llatina amb el motor, però finalment es va suprimir del 

tot. 

 

Amb tot des de fa un temps ençà, la vela llatina a quedat reduïda a la navegació 

esportiva en un petit grup de navegants nostàlgics i amants de la navegació tradicional. 

La historia de la vela llatina es avui memòria i patrimoni en alguns llocs de la costa del 

nord del mediterrani encara present i sobretot en el sud del mediterrani en el continent 

Africà. Els darrers anys hi ha hagut un cert rebrot de la vela llatina per part d’alguns 

sectors implicats en la recuperació del patrimoni i les embarcacions tradicionals. 
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3. Construcció 

 

3.1. El Mestre d’Aixa i el Mestre Veler 

 

 -El mestre d’aixa 

 

La construcció naval amb fusta és un ofici que mica en mica s’ha anat perdent al llarg 

de tota la costa dels països desenvolupats degut a les noves tecnologies i al 

desenvolupament industrial que han permès a grans companyies la construcció en sèrie 

utilitzant models informàtics, robots automatitzats i substituint la fusta com a matèria 

prima per fibra de vidre, plàstics i altres derivats. 

 

A pesar d’això al llarg de la costa mediterrània s’ha conservat en alguns punts la 

construcció tradicional amb fusta. Aquells que exerceixen aquest ofici reben el nom de 

mestres d’aixa. Actualment són un col·lectiu minoritari, una raresa, pel que fa a les 

costes catalanes, se’n troben uns quants a la Costa Brava, i la resta al sud al llarg de la 

Costa Daurada. Abans durant la primera meitat del segle XX n’hi havia per tot el litoral 

i a pobles com Blanes o Cambrils on hi havia diverses drassanes i hi treballaven més 

d’una família de mestres d’aixa. Solia ser un ofici en que els coneixements passaven de 

pares a fills i les drassanes rebien el nom de la família. En aquestes antigament hi havia 

un grup molt important de treballadors, començant pels peons o aprenents que tallaven, 

ficaven claus i polien, els operaris col·locaven i ajustaven les peces, els calafats feien els 

acabats del casc i l’impermeabilitzaven i després per un altre costat hi havia un mestre 

veler que s’encarregava de fer les veles. Actualment els mestres d’aixa que queden duen 

a terme tot el procés ells sols sense l’ajut de tanta gent, a qui ja no surt rendible pagar un 

sou. Aquestes drassanes en un primer moment es trobaven a la platja i posteriorment 

van passar a ocupar un lloc en el port. Quan estaven a la platja es buscava una zona el 

més plana possible i amb una certa inclinació cap al mar per a poder botar la barca un 

cop acabada amb més facilitat. L’acció d’anivellar la sorra rebia el nom d’escar, i d’aquí 

bé que algunes drassanes tot i trobar-se dintre del port i a terra ferma rebin el nom 

d’escar, com es el cas de l’escar de Roses. 
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Podríem dir que l’ofici de mestre d’aixa aguanta prou bé la irrupció del motor en la 

navegació i tot i que aquest va anar desbancant la vela llatina, les barques que sortien a 

pescar seguien sent llaguts de fusta reforçats per suportar el pes i les vibracions del 

motor. El cop de gràcia arriba amb els vaixells de fibra de vidre o plastificats que al 

marge dels costos que pugui tenir la seva construcció (la fabricació en sèrie els abarateix 

molt), presenta una avantatge contra la qual no es pot lluitar que és el manteniment.  

Mentre una barca de fusta s’ha de treure periòdicament de l’aigua per rascar la pintura 

reparar fustes amb desperfectes i calafatejar allà on faci falta per desprès tornar a donar-

li una capa de pintura. Per contra amb les embarcacions actuals amb prous feines s’han 

de treure de l’aigua que només per netejar una mica l’obra viva. D’aquí es pot deduir 

que tant important és per al mestre d’aixa la construcció com la reparació 

d’embarcacions. 

 

Si en l’actualitat et passeges per un port pesquer encara és habitual veure embarcacions 

tradicionals de fusta que utilitzen els pescador. Les més grans com son els bous o les 

tranyines ja pràcticament totes són de construcció nova però les barquetes d’arts menors 

en cara mantenen un bon percentatge de barques de fusta, ara bé això no vol dir feina 

per als mestres d’aixa ja que parlem de barques construïdes ja fa molts anys de les que 

els seus propietaris han preferit ocupar-se personalment de les feines de manteniment i 

no haver de fer la inversió de comprar una barca nova de fibra de vidre. 

 

Feta aquesta petita introducció entrarem a parlar de la construcció en si, del procés que 

comença amb un esbós i acaba amb una barca a l’aigua. 

  

El primer de tot era aconseguir la matèria prima per a l’embarcació. De fusta n’hi ha de 

molts tipus i procedent de tot el mon, però sempre s’ha treballat amb els elements que 

han tingut al voltant o més a prop. Així doncs podem dividir la fusta en dos grups, per 

un costat la fusta amb la que es construeix l’estructura interna ha de ser més forta i 

resistent com el roure, l’alzina, l’oliver o el freixe. Per l’altre costat per a fer el forro 

s’utilitza el pi, que té més flexibilitat.  

 

Un cop triada, la fusta necessita dos processos: l’assecat i el curat. També cal destacar  
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que no el podem tallar en qualsevol època de l’any ja que s’ha de fer a l’època de menys 

vitalitat. A més, una qüestió que es té molt amb compte és la lluna ja que té una forta 

influència en el creixement de l’arbre. Per arbres de fulla caduca es talla amb lluna 

plena o minvant i per als de fulla perenne amb quart creixent i lluna plena. L’assecat 

consisteix en que quan tallem l’arbre deixem les branques perquè acabin de xuclar la 

resina i seguidament els deixem assecar elevat del terra per tal d’evitar la humitat, per a 

treure la resina també es deixaven les fustes enterrades en un riu per a que l’aigua les 

anés netejant i després es talla i es continua amb l’assecat. El curat es tracta de posar els 

troncs en aigua salada i un cop impregnada de sal es deixaven secar de tal manera que 

guanyaven molta més resistència. 

 

Un cop ja tenim la fusta tallada amb forma de taulons, el mestre d’aixa elabora unes 

plantilles o patrons per a tallar la fusta amb la forma desitjada. 

Els taulons que utilitzem per fer la coberta i el casc, com que la embarcació no esta feta 

amb angles rectes com una caixes de sabates, necessiten un tractament a partir d’unes 

tècniques especials que es basen en ruixar amb aigua dolça i donar-li calor per obtenir 

una certa curvatura mitjançant l’ajuda dels serjants. 

En canvi, pel que fa a les peces estructurals no els hi podem donar forma. Per poder fer 

una quilla hem d’enganxar diferents peces. Aquest procés rep el nom d’engalzar. 

Per poder enganxar aquestes peces es podia fer de tres maneres: claus, perns (amb 

rosca) i clavilles (a pressió). 

 

A mesura que les peces s'anaven elaborant, s'estenien al indret on es construiria la barca. 

El següent pas ja era el de construir l’estructura, l’esquelet de la barca amb la quilla i les 

quadernes ja tallades. Per aconseguir lligar les quadernes i que no s'obrissin, el mestre 

d'aixa marcava a l'esbós les anomenades estibes, fustes que anaven de proa a popa 

paral·leles a la quilla. Quan la barca es trobava amb totes les quadernes clavades i a punt 

per posar el forro, es deia que la barca estava "enramada".  

Fet això es col·loca el primer tauló del forro, la cinta que va de proa a popa una per cada 

costat. La cinta es el tauló que queda col·locat més amunt, es més gruixut que els demés 

i a partir d’aquest començarà i dependrà la bona col·locació de la resta del forro.  

L'acció de posar les taules per folrar tot l'exterior de la barca, s'anomenava "entaular" i  
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era una de les tasques més lentes del procés de construcció. Primer s'havia de marcar la 

posició exacta de cada quaderna en un llistonet anomenat "jonquillo" marcat, es 

desclavava de damunt les quadernes i es posava damunt d'un tauló on s'hi traslladava la 

posició de cada una de les quadernes per poder després clavar-lo. Tots els claus anaven 

clavats cap a dins perquè no s'oxidessin i recoberts d'una pasta aïllant.  

 

Trobem dos tipus de construcció diferent:  

 

 

 Cantell Teulada 

 

 

 

En aquesta construcció de teulada no es fa el calafatat, tot i que el més habitual es 

trobar-nos amb la primera configuració. 

 

Un cop tenim la barca amb tota la fusta clavada al seu lloc i aparentment acabada, ens 

preocuparem de la qüestió de d’estanqueïtat de que no entri aigua en l’embarcació. La 

zona de contacta entre dos fustes rep el nom de coment. Per evitar l’entrada d’aigua fem 

el calafatat mitjançant uns bens d’estopa (cabdell de fibres) i una maçola (espècie de 

massa)  que serveix per picar el ferro amb que introduïm l’estopa entre els taulons de 

fusta. D’aquesta manera anirem picant i col·locant l’estopa entre les fustes, l’estopa de 

cànem tenia forma de fil i s'introduïa a pressió entre totes les juntes de les taules del 

forro, aquesta acció s'anomena "calafatejar" i precedia a l'impermeabilització de la barca 

que es feia amb quitrà vegetal, s’agafava la brea, aquesta espècie de resina que queda 

pastós i evita l’entrada d’aigua ja que d’aquesta manera les fibres col·locades 

anteriorment no es desfan. Seguidament per qüestió d’estètica es rasca la brea superior 

de manera que quedi a l’altura del tauló. Una vegada sec el quitrà només restava pintar 

la coberta i l'exterior per deixar-la a punt.  

 

Aquest procés de pintat no era menys important que els altres, cal protegir l’obra viva 

perquè no s’enganxin animals marins i d’aquesta manera evitar incrustacions. 
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Antigament o es feia abans de l’avarador o bé es podia posar el folre de coure com a 

protecció de l’obra viva. 

Així doncs, l’obra viva es pintava i seguidament es posava la solapa que es tracta d’una 

pasta que s’obtenia barrejant oli de peix + blanc de Espanya i seguidament 

s’enganxaven unes tapes de cartró que servien com a coixí del folre de coure. 

El motiu pel qual els animals marins no s’enganxen és perquè el coure es rovella i és 

tòxic i d’aquesta manera evitem les incrustacions. 

Avui en dia no es fa així, és molt més fàcil perquè es fa amb una pintura especial. 

Es neteja l’obra viva amb una pistola d’aigua a pressió per eliminar la pintura vella i 

seguidament donem la capa de pintura. 

Primer una capa o dos de pintura antioxidant i després al damunt una o dos capes de 

antiincrustant.  

Cal destacar que a la part submergida tenim una sèrie d’elements que s’han de protegir. 

Per exemple les vàlvules de fons que serveixen per deixar entrar o llençar aigua. També 

tenim la corredora i altres elements depenent de la embarcació com poden ser la sonda. 
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 -El mestre veler 

 

Encara més oblidat que el mestre d’aixa trobem al mestre de veles, que si que va patir 

una davallada importantíssima amb la incorporació dels motors en les embarcacions. 

Després però amb la postguerra amb la manca de combustible la vela va tornar a revifar 

una mica fins que es van acabar els racionaments de combustible i el país es va 

recuperar. 

 

Al marge dels acoteixements històrics, la vela llatina s’elabora de la següent manera. El 

primer que es fa és hissar l’antena amb el puny de car ben baix i es mesura el triangle 

format, es a dir, la pròpia antena, un cap lligat a l’extrem de la pena que cau 

completament vertical i un altre que uneix l’extrem inferior del cap de la pena amb el 

car, formant un angle de 90º en el que correspondrà al punt d’escota. 

 

Un cop fet aquest primer pas, es traslladava el perímetre de la vela a terra i es procedia a  

tallar els vessos. Aquests eren de cotó i tenien una amplada de 30 a 35 cm i des d'un 

extrem s'anava omplint per faixes l'interior del triangle marcat a terra per les cordes en 

forma de ziga-zaga. L'acció de presentar els vessos i anar-los tallant una vegada 

arribava a un extrem s'anomenava la brusca. Després s’havien de cosir els vessos els uns 

amb els altres amb fil de cotó, d’això se’n deia embastar la vela. Aquest procés de cosir 

finalitzava amb la vela embastada i a punt per tornar-la a estendre ja d’una sola peça. Es 

comprovava que hagués quedat tot bé i es feia el cosit definitiu i permanent. 

Un pas important era la col·locació de les bendes que s'utilitzaven per poder recollir la 

vela, en cas de vents forts, gràcies als botafions. Les bendes també servien per reforçar 

la vela, que era un dels darrers passos. Tot el perímetre o vora de la vela portava un 

reforç de tela. Llavors es col·locaven un seguit de cordes dins dels reforços que 

actuaven d'ànimes. Es tracta del gràtil, gratilet i batedor, segons el lateral de la vela de 

forma molt consistent, perquè tota l'energia del vent es transmetia al bastiment per 

aquest punts d'unió. 

 

Per acabar amb la vela només quedava repassar els reforços, sobretot en els punys i 

acoblar-hi l’escota. 
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3.2. Fustes utilitzades per a la construcció naval. 

 

La fusta a estat des de els principis de la navegació el material predilecte  per construir 

les embarcacions, més endavant s’ha substituït per acer en els grans vaixells o fibra de 

vidre per embarcacions més petites com les d’esbarjo. En el cas dels llaguts també és 

normal la utilització de la fibra de vidre. 

 

Si parlem de les fustes s’ha de tenir en compte que n’existeixen de diferents tipus i que 

cobreixen diferents funcions. 

 

Algunes de les característiques que han de tenir les fustes per a ser útils per la 

construcció naval són: 

 

-La llargada, ja sigui per fer l’arbre o per al casc es lògic que com més llarga la 

fusta millor, es a dir fer un màstil de dos peces tallat just per la meitat no sembla el més 

aconsellable, de la mateixa manera si es pot cobrir tota l’eslora de l’embarcació amb 

una sola peça quan estem posant el forro que no pas tres que suposen més punts d’unió i 

per tant més punts per on pot entrar aigua o es poden presentar deficiències. L’encolat a 

suposat una millora en aquest aspecte ja que amb laminats es poden encolar entre ells i 

aconseguir les llargades que desitgem. 

 

-La flexibilitat, no cal enumerar les fustes que pateixen esforços de flexió o 

torsió en una embarcació des de l’antena fins al forro que fins i tot es té que tractar per a 

poder corbar-lo. 

 

-La lleugeresa, lligada a una certa resistència és evident que es algo 

indispensable per a qualsevol construcció però encara més per a la construcció 

d’embarcacions. Per a l’arbre i l’antena intentarem aconseguir la màxima lleugeresa 

primer per reduir els esforços que pateixen aquests dos elements i segon per a que el 

centre de gravetat de la barca no pugi massa. 

 

-Fustes de volum estable, es a dir, la fusta al mullar-se absorbeix aigua i  
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s’expandeix de la mateixa manera que al secar-se disminueix el seu volum. Amb 

aquesta propietat ja i compten els mestres d’aixa per a garantir la impermeabilitat del 

casc, saben que al construir en sec i calafatar els espais entre el forro un cop 

l’embarcació es a l’aigua la fusta s’expandirà i tancarà més si encara es pot els espais 

que hi hagi entre fustes. Ara bé, massa ball entre volums en sec i en mullat acabarien 

per fer malbé l’estructura i s’obririen i saltarien les peces. 

 

-La duració, sembla evident que en un entorn com aquest amb humitat, espais 

tancats, la calor del motor, esta en contradit. No totes les fustes estan preparades per a 

sobreviure en aquestes condicions i aguantar sense podrir-se. 

 

Repassades aquestes característiques més importants que em de buscar en la fusta que 

emprem per a la construcció naval, tenim dos grups principals de fusta, les dures 

(nobles) i les toves, tot i que es pot considera un tercer grup de fustes semidures, com es 

pot deduir aquesta classificació es fa segons la duresa de la fusta en relació al seu pes 

específic. 

 

S’entén com a fusta dura a aquella procedent d’un arbre de fulla caduca i ample, arbres 

de creixement lent per tant són més cares. Aquest tipus de fusta té molta resistència, i 

serviran per a fer la part estructural del vaixell, algunes d’elles són: 

 

-El roure, una fusta dura i densa de color groguenc, una mica oliosa, és una de 

les millors fustes que es coneixen. Degut a la seva resistència i durabilitat s’utilitza per 

fer res quadernes i les parts estructurals. 

  

-L’alzina i l’olivera també es consideren fustes molt nobles amb molta duresa i 

adequades per a la construcció naval. 

 

-El om, es molt resistent a la carcoma, la qual cosa es molt important i a tenir en 

compte. 

 

-La caoba, de color vermellós presenta una gran durabilitat amb la aigua de mar. 
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-La teca, una de les més utilitzades per a fer cobertes, per la seva gran resistència 

a la putrefacció i al desgast, de molta llargada i estable a les variacions de volum per la 

humitat, tot i que en la construcció de llaüts es estrany la seva utilització. Procedeix de 

l’Extrem Orient. 

 

-L’iroko, de característiques semblants a la teca, s’asseca fàcilment i sense 

deformacions, també s’utilitza per a cobertes, regales, cornamuses o tambuchos. 

 

Aquestes tres últimes la caoba, la teca i l’iroko és poden ficar dintre del grup de 

semidures 

 

També hi ha altres fustes tropicals com el dusié, el paduk o el sao, amb densitats al 

voltant del 0,75, molt estables als canvis d’humitat, amb alta durabilitat i resistents a la 

flexió, o altres com l’angèlica resistent als mol·luscs i al cargoli que perfora l’obra viva. 

 

Les fustes toves són aquelles procedents bàsicament de coníferes i altres arbres de 

creixement ràpid, són abundants i econòmiques. Són menys denses que les fustes dures, 

es solen tallar en la mateixa direcció que el vetat per a millorar la seva resistència. Es 

solen utilitzar per als mastils, antenes i rems. Alguns exemples de fustes toves els tenim 

en: 

-La tola, fusta de fora però molt duradora amb molt poca deformació al secar-se, 

s’encola molt bé i té una veta molt fina i recta, es molt tova i lleugera. 

 

-El pi i l’avet, són les fustes toves per predilecció aquí, són bàsicament les 

utilitzades per als mestres d’aixa per als forros, la coberta i l’arboradura. 

 

Com ja em comentat abans el mestres d’aixa procuren utilitzar fustes autòctones com 

són el pi l’alzina el roure o l’olivera, per una banda n’abarateix el cost i es més fàcil de 

trobar, però poder el més important es que, sobretot antigament, el propi mestre d’aixa 

anava al bosc i segons les mides i formes de l’arbre els seleccionava ell mateix. 
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3.3. La pintura 

 

Acabem de parlar dels diferents tipus de fustes, la pintura serà l’element que ens 

garantirà la seva protecció i durabilitat i ens mantindrà la fusta en bon estat, protegint-la 

de la humitat i les algues i cargolins que ataquen l’obra viva de l’embarcació. 

 

Partint d’una embarcació sense pintura, amb la fusta al descobert la primera cosa que 

s’ha de fer es donar una capa de imprimació. 

 

 -La imprimació protegeix la fusta i serveix com a base per a les següents capes 

de pintura. Podríem dir que crea una capa impermeable que evita que l’aigua penetri en 

la fusta i també és anticorrosiva. Les imprimacions solen rebre el nom d’epoxy més el 

nom que tingui la marca d’imprimació. Epoxy deriva dels prefixos grecs –epi que 

significa “sobre de” i oxy que vol dir “àcid”, aquest component epoxy es el que 

proporciona la protecció contra el medi marí i passa d’un estat líquid en el moment de 

l’aplicació a un sòlid molt elàstic un cop sec.  

 

Alhora de pintar també serà important allisar la superfície si hi ha alguna fissura, cop o 

simplement entre juntes, per a fer-ho utilitzarem un massilla per aconseguir una 

superfície uniforme. Aquesta massilla anirà sobre la capa d’imprimació i un cop posada 

la massilla si tornarà a donar una altre cap d’imprimació a sobre. 

 

Un cop feta la imprimació s’ha de donar la capa de pintura. Aquesta pintura no es una 

pintura convencional, es tracta de pintura antifouling que es el mateix que dir 

antiincrustant o patent. 

 

 -Les patents són doncs, pintures que eviten la incrustació d’organismes marins a 

l’obra viva, ja siguin algues, limes com fang, bactèries i algues microscòpiques, o altres 

incrustacions com esponges, mol·luscs o tubícules.    

Com ja es feia antigament que es posaven planxes de coure a l’obra viva coneixedors 

que al oxidar-se es donava una reacció química que protegia de les incrustacions, les 

patents actuen de forma semblant alliberant compostos que creen un ambient hostil per  
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als organismes que s’adhereixen a l’obra viva. 

 

Sembla que no però a part del mal evident que poden fer els cargolins perforadors que 

com es pot deduir penetren en la fusta i la perforen, les algues i altres incrustacions 

provoquen altres inconvenients com la pèrdua de velocitat i en conseqüència un 

augment de consum i també empitjoren sensiblement la maniobrabilitat. 

 

Donada la seva importància es poden trobar diferents tipus d’antiincrustants al mercat, 

els autopulimentats, els de matriu dura i els convencionals. 

Els primers són els més nous i els més utilitzats i tenen l’avantatge que es van 

autodiluint a una velocitat controlada de manera progressiva. Mentre que els 

convencionals són lo més semblants a posar-se una planxa de coure a l’obra viva com es 

feia abans. 

 

Després per a l’obra morta, per a mantenir millor la pintura es dona una capa d’acabat.  

Aquets poden ser de poliuretans o esmalts sintètics. Els poliuretans creen una capa molt 

dura i brillant sobre la pintura, protegint-la i mantenint-ne el color i la brillantor. Els 

esmalts sintètics són d’aplicació més fàcil tot i que no s’obté un resultat tan bo com amb 

els poliuretans, s’ha de dir però que al ser menys rígids que aquests donant millor 

rendiment amb la fusta, que pateix moltes dilatacions i contraccions. 

 

Semblant a la funció dels acabats tenim el vernís, però que en aquest cas es dona 

directament sobre la fusta per protegir-la i ressaltar els colors naturals de la fusta. De 

vernissos també en trobarem de poliuretans i sintètics que compartiran les 

característiques dels acabats. 

 

Resumint alhora de pintar una embarcació de fusta primer de tot se li donaran dues 

capes d’imprimació epoxy i després dues de patent, això en el cas de l’obra viva. Per a 

l’obra morta es donen també dues capes d’imprimació, a sobre pintem del color desitjat 

i li donem dues capes d’esmalt sintètic.  
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3.4. Morfologia 

 

Si bé no acabaríem mai fent un recull de tots els elements que trobem en un llagut de 

vela llatina, a continuació faré una breu explicació d’aquells elements més importants. 

 

 

 -Pal 

 

Té una longitud aproximadament igual a la eslora. Es molt robust ja que té que treballar 

sense obenc ni estai. 

 

Per la seva part inferior la metxa encaixa amb la carlinga i en la part superior hi ha un 

forat per on passa la drissa (galotxa). La punta de la part superior és prima i allargada i 

es el tope del pal, es denomina espigó i s’utilitza per passar-hi l’amantina. 

 

Normalment la carlinga està situada a mitja eslora de la barca i el pal s’inclina uns 18º 

cap a la proa per facilitar la maniobra de trasluchada, i per reduir l’angle de la antena 

amb la vertical, cosa que ens permetre cenyir millor. Altres vegades però el l’arbre esta 

una mica més avançat i completament vertical, aquesta configuració rep el nom de 

candela, portar el pal en candela. 

 
Imatge 1 
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 -Antena 

 

Esta formada per dos pals (car i pena) units amb uns nusos especialment forts. El car es 

situa a proa i per sota de la pena. El car acaba en punta al davant, i té aproximadament 

igual longitud que l’eslora de la barca. La pena es una mica més llarga i fina per a que 

es pugi arquejar quan s’envergui la vela. 

 
Imatge 2 

 
El car i la pena són arrodonits tant en la seva llargada com en els extrems de proa i 

popa, però en la zona d’unió la superfície que comparteixen esta llimada i aplanada per 

a que la unió sigui més eficaç i fiable. La superfície de car i pena en contacte dependrà  

de la dimensió de la vela, podent escurçar la antena si la vela és més petita o allargar-la 

si és més gran. Normalment la longitud total de l’antena a de estar al voltant de 1,5 

vegades la longitud de la barca.  
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Imatge 3 

 

L’antena és un dels elements més importants de l’aparell llatí, ja que d’aquesta depèn el 

rendiment de la cela. A de ser lo més lleugera possible per no pujar massa el centre de 

gravetat i que la barca es balancegi massa. I també a de ser flexible per que al corbar-se  

la vela adopta una forma més eficient a l’estil d’ala d’avió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miquel Viver   pàg. 36 
  

 

 -Vela 

 

La vela llatina es triangular. Està formada originalment per panys de tela de cotó, 

actualment amb teixits moderns més fins, que van cosits els uns amb els altres. La base 

del triangle (part de la vela paral·lela a la coberta) és el pujament, és una mica còncau 

cosa que permetia remar amb la vela hissada. El gràtil es el costat més llarg i es fa ferm 

a l’antena i és convex per a tenir marge amb la flexibilitat de l’antena. La  baluma o 

caient de popa forma amb el gràtil un angle d’uns 37º i cau completament vertical. 

 

Els vèrtexs de la vela s’anomenen punys i s’anomenen puny de car o amura (vèrtex de 

proa), puny de pena o pic (vèrtex superior) i puny d’escota (vèrtex de popa) des de on 

surt l’escota. 

 

 
Imatge 4 
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Al llarg de la vela en la seva part superior trobarem un seguit de botafions disposats en 

línea des de el puny d’amura fins a la baluma, on hi h ales faixes de ris, que serviran per 

prendre rissos. D’aquesta manera amb molt vent podem reduir superfície vèlica recollint 

la part superior de la vela a l’antena. 

Per envergar la vela primer amarrarem els dos punys i els tensarem, a continuació amb 

els badafions la nuem a tot el llarg de l’antena. 

 

Una altre varietat de vela és la de martell, aquesta en lloc de ser triangular té quatre 

vèrtex, a la proa té el puny de car i aproximadament 30 cm per sota el puny d’amura.  

(amb la llatina són un mateix puny que s’anomena de totes dues formes amb la de 

martell són dos punys diferenciats). A les balears s’anomena mística mentre que a altres 

llocs es diu llatina sense fer-ne diferencies. 
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 -Drissa i trossa  

 

Per a hissar i assegurar la antena s’utilitzen aquestes dues cordes. 

 

 
Imatge 5 

 

La drissa té el doble de longitud de l’arbre i s’amarra a l’antena a menys de la seva 

meitat (meitat de la drissa). Passa per el galzer en l’extrem superior del pal i torna a 

caure (entra pel costat de popa i cau pel de proa) per amarrar-se a una cornamusa en la 

pròpia antena.  

 

El punt on s’amarra la drissa a l’antena és molt important perquè determinarà el centre 

vèlic, si el fiquem cap a popa, quan hissem la vela aquesta avança respecte la barca, i la 

barca tindrà tendència a arribar, es a dir, separar la proa del vent. Si avancem aquest 

punt la barca per contra tendirà a orsar. 

D’aquesta manera cada vegada que es prengui un ris hauríem de canviar el punt de 

drissa per compensar i mantenir l’equilibri.  
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Imatge 6 

 

 

Em de tenir en compte la següent relació, la longitud entre el punt de drissa i la part 

inferior del car ha de ser inferior a l’altura entre la galzera i la coberta per a poder dur a 

terme la maniobra de trasluchada. 

 

La trossa té la funció de mantenir la antena junt a l’arbre en tot moment, i dosificar una 

mica els esforços que pateix la drissa. La componen per una part un estrop que rodeja el 

pal, l’antena i la drissa i cau acabant amb una gassa (menes de trossa) i per l’altre la 

drissa de la trossa que s’uneix a les menes amb un cassanell i es fa ferm a una 

cornamusa a l’orla de la barca. 

 

En el moment d’hissar l’antena, amollem la trossa i cacem la drissa i un cop a dalt, 

tornem a fer ferma la trossa. 
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-Davant i orsapop  

 

Les maniobres de la vela es duen a terme amb l'ajut d'aquests quatre caps –davant, 

orsapop, escota i osta- que permeten orientar i treballar la vela. 

 

El davant té una longitud lleugerament superior a la del pujament. S’encapilla a la part 

inferior del car passa per la roda de proa i va cap el pal on s’amarra a una cornamusa.  

Determina l’angle d’incidència de la vela amb el vent i modifica la posició del centre 

vèlic en sentit horitzontal.  

 

L’orsapop es un cap de la mateixa longitud que al davant. Encapillat també a l’extrem 

de proa de la antena, va cap a l’interior de la barca, on s’amarrarà en diferents punts 

segons com rebi la vela, el vent. 

Modifica la inclinació de la antena i per consegüent la posició del centre vèlic, 

especialment al pla vertical. 

 

Per a veles de martell aquestes dues cordes desapareixen i es converteixen en una de 

sola, l’amura, aquesta surt del puny d’amura i es dirigeix cap a un punt que la fassi fixe 

a la proa en aquest cas una argolla. 

 

 

Imatge 7 
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 -Escota 

 

Cap de longitud igual a la del pujamen. Serveix per obrir o tancar més o menys la vela, 

és a dir, per donar forma a la vela.  

La seva maniobra no té res a veure amb la del seu homònim, l’ aparell marconi. També 

serveix per desplaçar el centre vèlic longitudinalment. 

 

 

 -Osta i amantina  

 

Són caps de reforç, es a dir, no són imprescindibles per a fer les maniobres. 

 

L’osta es un cap fi, amarrat a la part superior de la pena, va cap el peu de l’arbre quan 

no s’ utilitza. Convé lligar-lo el més amunt possible per que pugui passar d’un costat a 

l’altre de la vela. 

Assegura la posició de la antena, determinada per el davant i l’ orsapop, quan els 

moviments provocats per el mar balancegen bruscament l’ antena o quan hi ha força 

vent. 

 

L’amantina com la osta també s’utilitza quan hi ha mala mar o vent per a reforçar 

l’antena i que no pateixi massa esforços. També en certa manera ajuda al davant a 

mantenir l’antena inclinada. Surt de l’espigo de l’arbre i es fa fort al mateix punt que la 

osta, però pel costat de dalt de l’antena. Per l’arbre en baixa un cap que permet fer 

caçar-lo i trincar-lo en una cornamusa. 

 

 

 -Apagaveles 

 

Amb el seu nom ja ens podem imaginar la funció que fa, apagar la vela, es a dir, treure-

li el vent. Igual que l’amantina es trinca per un costat a l’espigó del màstil i per l’altre a 

una gasa que surt de la ralinga del pujament de la vela. Durant la navegació lògicament 

va completament amollat i si volem apagar la vela el cacem. 
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4. Maniobres a vela  

 

Hissada, l’antena s’ha situa forçosament de un costat o altre de l’arbre. Si la vela es 

troba a sota vent de l’arbre, estem navegant a la bona. En canvi, quan la vela es troba a 

sobrevent de l’arbre, és a dir, entre l’arbre i el vent, estem navegant a la bruta. 

 

Teòricament navegar a la bona proporciona un millor rendiment de la vela. Tot i això, la 

pèrdua de rendiment no justifica la maniobra de trasluchar, que consisteix en fer passar 

l’antena a l’altre canto de l’arbre. Segons les condicions meteorològiques és inclús 

recomanable navegar a la bruta, per a que el centre vèlic no es desplaci massa. 

 

Entrant una mica dintre de la física de la vela, tenim que, la força de propulsió que el 

vent exerceix sobre la superfície de la vela, s’aplica en el centre de gravetat d’aquesta, i 

s’anomena centre vèlic. En el cas de la vela llatina, que es triangular, s’aplica a la 

intersecció de les mitjanes.  

Per altre banda la força que exerceix l’aigua sobre la barca, s’aplica sobre el centre de 

gravetat de l’obra viva, també s’anomena centre de resistència lateral. 

Quan la embarcació navega a vela, pren una determinada escora desplaçant el centre 

vèlic a sotavent de la barca i disminuint el pla de resistència lateral, cosa que crea una 

tendència a orsar(proa al vent). Per a aquest motiu el centre vèlic es situa a proa del 

centre de resistència lateral. 

El pla de resistència lateral es veu afectat per l’escora i la velocitat de l’embarcació i 

l’estat de la mar. 

El centre vèlic es desplaçarà segons la força del vent i com em dit amb anterioritat la 

forma que li donem a la vela mitjançant l’escota, l’orsapop, el davant i la osta. 
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4.1. Cenyida  

 

Quan naveguem intentat guanyar tot el camí possible cap a d’on ve el vent, estem 

cenyint. 

Per a navegar cenyint l’antena té que anar hissada al màxim i amb tota la inclinació 

possible. L’inclinació de l’arbre i la posició de la carlinga determinaran la verticalitat 

que podrà arribar a prendre l’antena. 

 

 

 -A la bona 

 

Amb bon temps, el davant es caça fent que el car s’alineï amb l’eix de la barca. A 

mesura que augmenti el vent anirem amollant el davant per a que l’aparell no es vegi 

sotmès a tant pressió. L’orsapop es caça poc al costat de sobrevent, ja que sinó es creen 

masses esforços, amb poc vent servirà per a fer una mica de bossa amb la vela. La pena 

quedarà immòbil pràcticament sobre l’eix de la barca, caçada per l’escota augmentant 

l’allunament de la vela. 

 

 

 -A la bruta 

 

El davant anirà més amollat que no pas a la bona per evitar carregar massa l’antena i 

l’arbre, a demés evitarem que la vela faci bossa a la proa del pal. 

L’orsapop anirà com a la bona i l’escota en tots dos casos es caça a la popa i no es torna 

a tocar mentre estiguem cenyint. I la osta es lligarà al peu del màstil. 

Si volem anar fent bordos de cenyida per a guanyar terreny al vent, únicament 

treballarem amb el davant i no serà necessari trasluchar. 
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4.2. Navegar amb vent de traves 

 

Navegarem amb l’antena pujada al màxim tret que hi hagi vents forts que la baixarem 

per així baixar també el centre vèlic i que la barca no escori massa. 

 

 

 -A la bona 

 

Respecte la configuració que portàvem de cenyida, afluixarem el davant i la escota. 

L’orsapop el mantenim igual. Com a efecte d’aquestes accions el car passarà al costat 

de barlovent respecte la línia de fe de la barca. Tot hi que canvia l’angle de l’antena amb 

la línia de fe l’angle de l’antena amb el màstil segueix sent pràcticament el mateix.  

Si el vent no es massa fort donarem molt davant i amarrarem l’escota una mica més cap 

a la proa alhora que donem orsapop i l’amarrem cap a la popa. Amb aquests moviments 

el centre vèlic s’apropa a l’eix de la barca i la vela tendeix a fer bossa aixecant-nos la 

proa. 

 

En cas de mar la osta es fa ferma a popa pel costat de sobrevent i amb l’orsapop 

immobilitza l’antena. Hi ha un altre cap, l’amantina, que també fa la funció de subjecta 

l’antena per que no balli tant quan hi ha mar. 

 

 

 -A la bruta 

 

Navegant amb la vela sobre el pal tot serà igual que a la bona tret que tindrem l’escota 

caçada al màxim a la popa, amb l’objectiu que la vela no faci massa força sobre l’arbre. 

El centre vèlic estarà més centrat i per tant la barca mantindrà una posició més 

equilibrada i bona per a navegar. 
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4.3. Navegar al llarg  

 

El vent ara ja no es perpendicular a la barca i ens entra una mica cap a l’aleta, ara ja si 

que es un vent portant de cap a peus i amb la vela haurem d’intentar fer bossa. 

 

 

 -A la bona 

 

Aquí deixem anar encara una mica més el davant que el fem ferm al costat de sotavent i 

l’orsapop el passem una mica més a popa al costat de sobrevent i l’escota si fa no va 

igual de casada ja que la bossa ja la fem amb la configuració de l’antena amb un angle 

força obert respecte la línea de fe de la barca. La osta i l’amantillo si tenim vent i mar 

els portarem muntats i caçats. 

 

 

 -A la bruta 

 

La posició de la vela es semblant, l’angle de l’antena amb la línea de fer serà una mica 

més petit, el davant anirà caçat i l’orsapop tornarà a estar a proa. En aquest cas l’escota 

anirà molt més amollada per a fer més bossa amb la part de vela que queda a popa de 

l’arbre.  

 

Com abans amb mar i vent muntarem l’osta i l’amantillo, però a demés també baixarem 

una mica l’antena per a que el pal no pateixi tant, ja que la trossa no treballa navegant a 

la mala. 
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4.4. Navegar en popa 

 

En aquest cas no costa imaginar que el vent ens entrarà per la popa. 

 

 -A la bona 

 

L’orsapop i l’osta van amarrats a la popa i bracegen l’antena ja que aquesta queda 

completament horitzontal, com si es tractes de la verga d’un aparell rodó. 

El davant anirà amb tensió però amollat al màxim. L’escota molt amollada es lliga cap a 

proa per que la vela faci més bossa. Com més a proa es faci ferma l’escota més bossa 

farà i es crearà una força cap amunt molt marcada. 

 

El centre vèlic quedarà força centrat respecte la línia de fe i molt avançat respecte el 

centre de resistència lateral, cosa que proporciona una gran estabilitat de rumb a la 

embarcació (no farà guinyades com la vela marconi amb la que em de vigilar de no 

trasluchar quan anem d’empopada). 

 

 

 -A la bruta 

 

L’escota al contrari que a la bona queda caçada a popa sobre l’eix de la barca, el motiu 

d’aquesta acció és una vegada més per que la vela no carregui massa el màstil. 

El vent tocarà primer el puny d’escota i pujarà per tota la vela creant una depressió en 

tota la seva superfície (molt més eficient que una vela marconi). 

L’osta queda amarrada cap a proa i el davant i l’orsapop un per cada costat de la vela(el 

davant a proa i l’orsapop a popa). 

 

Aquesta forma de navegar es diu generalment, a la valenciana. 
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-Resum  

 

En definitiva podem observar que el vent a mesura que se’ns va obrint de la proa cap a 

la popa anirem canviant la posició de la vela. De manera que partint de la posició de  

proa al vent al caure a una banda podem navegar en cenyida, si seguim caient 

navegaríem a un desquartelar (per estribord o babord), de través, al llarg, per l’aleta 

(d’estribord o babord) i d’empopada. Navegar al desquartelar i per l’aleta no ho he 

recollit ja que en el fons són un pas entremig dels rumbs que els rodegen.  

 

Si ens fixem es veu clar el moviment progressiu que fa l’antena i la vela a mesura que 

canviem de rumb, aquest moviment el podem veure amb dos angles que forma l’antena, 

el primer amb la línia de fe de la barca i el segon amb l’arbre. començant per la cenyida 

i acabant per l’empopada tenim que, primer l’antena forma dos angles tancats tant amb 

la línia de fe (l’antena està pràcticament paral·lela a aquesta), com amb el propi arbre 

(l’antena esta pràcticament vertical). A mesura que ens anem obrint al vent aquests 

angles també o fan de manera que amb l’empopada tenim un angle amb la línia de fe 

que es de 90º i amb el pal també ja que tenim l’antena perpendicular. 

 

Algunes consideracions més que podríem tenir en compte són: quan naveguem amb 

vents portants amb els que la tendència de l’antena es anar aixecant el car i posant-la 

horitzontal, també es pot fer mantenint la vela lo més vertical possible, d’aquesta opció 

se’n diu navegar a l’orsa curta mentre que la comentada abans s’anomena navegar a 

l’orsa llarga. 

A la orsa curta el que s’intenta es mantenir l’antena lo més vertical possible amb el car a 

sobre de la barca pel costat de sobrevent i a mesura que s’obre el vent cada cop més 

endarrere, es a dir, cap a la popa. 

 

La darrera cosa i poder la més important es entendre la feina del davant. Qui navega o 

ha navegat amb vela lleugera o amb velers amb la típica vela marconi, té molt 

interioritzat que en cas d’alguna rafega de vent massa forta o que el vaixell vagi massa 

escorat la solució ràpida es amollar l’escota per controlar la situació, ara bé amb la vela 

llatina i navegant a la mala no ens trobem amb el mateix cas. Si tenim la vela sobre 

l’arbre i deixem anar l’escota el propi arbre mantindrà la vela “caçada”, es pot veure si 
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ens fixem amb la bosseta que es crea amb el tros de vela que queda davant del pal. Això 

fa que seguim agafant vent i entrem en una situació delicada ja sigui per bolcar o per 

trencar el pal. La solució es deixar anar el davant que es el que realment determina la 

posició de l’antena i el seu angle amb el vent, si el deixem anar el car correra cap a popa 

i deixarà la vela perpendicular al vent i d’aquesta manera si que aconseguirem 

desventar-la. Per tant es important tenir molt present aquesta maniobra. 
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4.5. Altres maniobres. 

 

 -Virar per proa o per davant. 

 

S’entén com la virada habitual en la que posem el timó cap a la vela, la barca orsa, 

s’emproa al vent i en aquest moment i mantenint el timó a la banda deixem anar l’escota 

i la canviem de costat al mateix temps que afluixem el davant per a que el car canvi de 

costat i passi al nou sobrevent.  

 

 

 -Virar per popa o en rodó 

 

Amb una vela marconi s’anomenaria trasluchada però amb la llatina traslucha significa 

una altra cosa que veurem més endavant.  

 

En aquesta virada passa tot el contrari enlloc de passar d’un rumb de cenyida i emproar-

nos al vent, aquí venim amb un rumb obert i empoparem la barca al vent. Podríem dir 

que aquesta es sempre una maniobra perillosa per la força que agafa la vela quan canvia 

de banda. Lògicament es una maniobra que podríem acabar amb un sol moviment de 

timó sense tocar cap corda però el cop que fa es molt fort si prenent mesures ja es una 

maniobra delicada així encara o seria més i seria una situació realment de risc per a 

l’antena i el propi arbre de la barca ja que ens o podríem carregar tot. 

 

Per tant es millor seguir prendre certes mesures, venint del llarg d’una de les dues 

bandes i dirigint-nos per popa cap a l’altre el que haurem de fer es portar l’antena a la 

línia de fe de la barca (justament la posició contraria que se suposa que ha de tenir 

l’antena quan naveguem en popa), per a aconseguir-ho caçarem el davant i amollarem 

l’orsapop, amb això aconseguim portar el car cap a la roda de proa i si cacem també 

l’escota aconseguirem posar el pujament paral·lel a la línia de fe (això realment no 

s’aconsegueix perquè el vent sempre ens entrarà i mantindrà una mínima bossa). Quan 

el vent entri ja de forma definida per l’altre costat la vela embossada encara al costat 

d’inici de la maniobra, canviarà sobtadament i amb un fort cop.  
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Un cop superat aquest punt ja podrem ajusta la configuració de totes les cordes per a 

tenir una bona posició i forma de la vela.  

 

 

 -Trasluchar l’antena 

 

Com em dit abans s’utilitza per a referir-nos a la virada en rodó amb un aparell marconi 

però en realitat al que fa referència trasluchar es a la següent maniobra que es du a 

terme amb aparell llatí. Es tracta de passar l’antena d’un costat a l’altre del pal. 

S’utilitza quan naveguem a la bruta i preveiem que el bordo serà molt llarg, aleshores 

ens interessarà canviar l’antena de costat per a poder mantenir el rumb i navegar a la 

bona. 

 

El procediment es el següent, es tracta de ficar l’antena vertical, deixant anar l’escota i 

l’orsapop amb el davant portem el car fins al peu del mastil. En aquest punt es passa 

manualment l’antena a l’altre costat del pal i girem també totes les altres cordes, es a 

dir, passem el davant i l’orsapop i canviem de costat la trossa. Un cop fet això tornem 

una altre vegada a la configuració inicial  només que ara estarem navegant a la bona. 

Amb el pal inclinat cap a proa l’Antena haurà de passar per proa del pal en canvi amb el 

pal en candela, totalment vertical, l’antena traslucharà per popa del mastil. 

 

 

 -Reduir superfície vèlica 

 

La vela llatina es una vela que amb molt de vent dona molt més joc que la marconi, amb 

la vela llatina abans de prendre rissos tenim diferents opcions com poden ser amollar 

l’escota (la única opció que comparteix amb la marconi), amollar el davant o baixar 

l’antena. Però en cas de molt vent i constant haurem de dur a terme accions més 

importants com són prendre rissos, escurçar l’antena, lligar els extrems de la vela al car 

i la pena respectivament o el més curiós de tots invertir l’antena es a dir passar la pena a 

baix i pujar el car que s’aconseguia amollant davant i orsapop. 
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5. Fitxa tècnica del llagut 

 

5.1. Descripció 

 

Es tracta d’uns dels darrers llaguts de fusta construïts en la nostra costa, en concret 

l’últim construït per el mestre d’aixa de l’Estartit Josep Planas. Va ser botat l’any 1977 

amb motor, vela i rems. El tret més característic és la seva màniga de 2,35 metres que en 

relació als 5,9 metres d’eslora suposen una màniga molt important la qual cosa la fa 

molt amplia i còmoda com a embarcació d’esbarjo, lògicament també anirà molt bé per 

a practicar la pesca però, això ja no és una novetat ja que la historia del llagut va lligada 

a la pesca des de els seus inicis.  

 

Malgrat l’esforç en el manteniment i la conservació no tots els elements han perdurat 

fins a dia d’avui. Tot i que els seus primers estius va mantenir la vela llatina als pocs 

anys es va desmuntar i guardar la vela i l’antena, conservant l’arbre. L’any 1992 amb 

motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona es va tornar a muntar tot l’aparell per anar a Sant 

Martí d’Empúries a rebre la flama olímpica però, aquell mateix estiu es va trencar 

l’antena i es va desmuntar tot l’aparell, el màstil inclòs. L’any 2002 es va dur a terme 

una renovació important, es van canviar els pallols de la banyera, la tapa del tambutxo 

de popa i l’escaleta del bany que també era de fusta. Un o dos anys després es va tornar 

a ficar el pal amb una antena improvisada d’una sola peça sobre la que es muntava un 

toldo també de nova adquisició, del tambutxo de popa es va fer sortir un pal, foradant la 

tapa, sobre el qual reposava l’antena quedant aquesta paral·lela a la coberta de la barca.    

El motor original un Fita de 16 CV es va canviar l’any 2008 després de cremar-se, per 

un Solé Diesel de 29 CV. 
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Imatge 8 

 

Recentment, aquest estiu s’ha canviat l’antena d’una sola peça per una antena ben feta 

amb car i pena, i s’hi ha muntat la vela. És una llàstima que abans d’acabar l’estiu 

haguem tornat a tenir un incident i aquest cop l’hi hagi tocat trencar-se a l’arbre. 

 

 

-La banyera 

 

Poder el tret més característic de l’embarcació es la banyera tan amplia que té. Està 

situada cap a la meitat de popa de la barca i agafa tota la màniga de 2,35 metres i 1,6 

metres de l’eslora, això fa que et puguis estirar en els bancs laterals o que s’hi asseguin 

còmodament 7 persones al llarg de la U que crea la bancada. Sota els bancs laterals hi 

ha uns prestatges per deixar-hi les pertinences. L’amplia banyera la fa ideal per a 

treballar des de allà les cordes permet fer el rollo de l’ancora còmodament mentre estàs 

assegut. 
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Imatge 9 

 

 

 -La coberta i els interiors 

 

La banyera divideix el que seria una coberta correguda per tota la barca en dos, es a dir 

a popa de la banyera tenim una coberta petita que amb prou feines agafa un metre de 

l’eslora i a proa de la banyera queda la coberta pròpiament dita amb la resta de l’eslora, 

una mica més de tres metres. 

 

La coberta de popa té un tambutxo on si guarden les cordes, l’ancora i el ruixó, a part 

d’això sobrarà espai per a ficar-hi qualsevol altre cosa que considerem convenient. A 

aquest espai s’hi pot accedir des de una tapa superior o per sota del banc de popa de la 

banyera. 

La coberta de proa  té un tambutxo aproximadament el doble que que el de popa, a 

aquest només s’hi accedeix per les dos tapes superiors, sota la tapa situada més cap a la 

popa hi ha el motor que es troba just en mig de la barca, cap a la proa del motor hi 

queda tot un compartiment interior que arriba fins a la proa amb uns prestatges a banda i 

banda i que s’utilitza per guardar l’escala, els xalecos salvavides, el botiquín i altres 

coses.  

A la proa del tot hi ha el dipòsit per al gasoil.   
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Imatge 10 

 

 
Imatge 11 

 

 

 -Motor i elements elèctrics  

 

El motor com ja em comentat es tracta d’un mini Solé Diesel de 29 CV, amb un eix que 

creua els pallols de la banyera per sota i acaba amb una hèlix de tres pales. 

Pel que fa a elements elèctrics no tenim ni llums ni molinet per a l’ancora axis que els  
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únics elements elèctrics que tenim són el panell del motor, on ens indica la temperatura i 

les revolucions, i unes bombes per axicar l’aigua, en concret hi ha una bomba 

d’activació manual i una altre que treballa automàticament durant els períodes 

d’absència com sol passar a l’hivern, per a que la bomba automàtica no es mengi tota la 

bateria recentment s’ha instal·lat un endoll per agafar la corrent del moll.   

 

 

 

 
Imatge 12 
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5.2. Maniobres a vela 

 

En aquest apartat hi ha dues coses a comentar abans de tot. 

 

Primer de tot i salta a la vista, la vela que aparellem en el meu llagut és una vela de 

martell. Com em dit abans, això suposa que no tenim ni davant ni orsapop i ho 

substituïm tot per un cap que anomenem amura que surt del puny d’amura. Es tracte en 

el nostre cas d’un cap doble força finet de llargada una mica superior al pujament.   

 

La segona cosa que s’hauria de tenir en compte es que se’ns va obrir el pal a les 

primeres de canvi. Es tracte d’una fissura vertical que comença per sota de la coberta i 

puja fins a la cornamusa on afermem la drissa. Aquesta fissura es troba en la cara que 

mira a popa del pal. 

 

Dit això a continuació explicaré les maniobres que he pogut dur a terme amb el llagut 

aparellat amb vela de martell en relació a les maniobres clàssiques de la vela llatina 

explicades amb anterioritat.  

 

La primera gran mancança es que només es pot navegar a l’orsa curta, que recordem 

que volia dir mantenint l’antena inclinada en tots els rumbs. Centrant-nos en aquest fet 

el canvi del davant i l’orsapop per l’amura tenim que: 

 

En rumbs de cenyida i través la posició de l’antena es força bona i no es troba res a 

faltar de la llatina convencional, però quan entrem en navegació amb vents portants les 

coses canvien. La qüestió és que a mesura que obrim el rumb el car a de caure al costat 

de sobrevent i cap a popa, es un moviment que fa de forma força natural amb 

l’inconvenient que també té tendència a aixecar-se. 

Si em de navegar a l’orsa curta amb el davant i l’orsapop podem mantenir el car en 

aquesta posició comentada (a sobrevent, baix i cap a popa). Amb la vela de martell 

aquesta posició es impossible d’aconseguir, el car s’aixeca inevitablement.  
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Abans he comentat que l’amura que portem està dividida en dos, la primera intuïció et 

fa passar l’amura per dintre l’argolla de la proa, just al costat de la roda, i dividir aquests 

dos caps i portar-ne un a la cornamusa de babord i l’altre a la d’estribord.  

Quan vaig fer això el dia que muntàvem la vela el mestre d’aixa que ens porta el 

manteniment i ens va fer l’antena em va dir que no calia separar els caps de l’amura que 

els podia portar els dos junts i no calia ni canviar-los de costat al virar, ja que el punt on  

es marca la força es en l’argolla de la proa i per tant es igual després a quina cornamusa 

vagi aferrada l’amura. 

 

Tot plegat fa que amb un sol punt d’acció (l’argolla de proa), no aconseguim portar 

l’antena tant bé com es fa amb el davant i l’orsapop. 

 

Intentant millorar això he dut a terme dos coses amb un resultat molt semblant i no del 

tot satisfactori. 

Primer he improvisat un orsapop simplement lligant una corda al car i portant aquesta a 

la cornamusa de la banda que li pertocava. La segona opció va ser separar els dos caps 

de l’amura de manera que un passava per l’argolla de proa però l’altre quedava lliure i 

el podíem portar allà on volguéssim fent en certa manera la funció de l’orsapop. Amb 

això tenim que, la posició de l’antena millora i la podem mantenir més baixa i cap a la 

popa de la barca amb vents portants ara bé, la vela de martell és trapezoïdal, podríem dir 

que és com si a la vela llatina tradicional li féssim un afegit a la part baixa, li 

enganxéssim una tira rectangular just per sota el pujament amb base igual que aquest i 

una altura d’uns 30 centímetres, això fa que al fer aquestes modificacions en aquesta 

zona baixa de la vela es facin com arrugues i no quedi del tot llisa, que m’imagino deu 

ser el motiu per no treballar amb l’orsapop amb la vela de martell. 

 

Resumint la navegació amb aquest tipus de llatina resulta molt més senzilla, no hi ha 

tants caps ni moviments a fer, simplement s’ha de tenir en compte anar amollant 

lleugerament l’amura a mesura que anem obrint el rumb i l’escota treballarà igual que 

en les maniobres comentades de vela llatina convencional. 
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 -Altres maniobres 

 

Aquí entrarien les virades per davant i en rodó, trasluchar l’antena i reduir drap. Aquesta 

última a causa de la nostre inexperiència no la em dut a terme ja que es considera la més 

complicada i tampoc ens veiem preparats per navegar amb vents molt forts. 

Les virades, imprescindibles per acabar a port també ens van donar els seus mal de caps. 

La virada en rodó, més perillosa que per davant, cosa que ja esta explicada amb 

anterioritat, la em assimilat força bé, s’ha de dir que no em navegat amb vents molt forts 

on realment té perill aquest tipus de virada, però de totes maneres em controlat molt bé 

tot el procediment i sobretot el cop de la vela quan s’infla per l’altre banda. 

Amb la virada per avant teníem certs problemes quan no hi havia massa vent i alguna 

vegada necessitàvem més d’un intent per a poder virar ja que la falta d’inèrcia i imagino 

que una falta de coordinació exacta alhora de la maniobra feia que més d’una vegada la 

barca no acabes de caure i no aconseguíssim canviar de rumb, sobretot quan veníem 

navegant a la bruta i volíem canviar a la bona. 

 

La trasluchada de l’antena és un tema apart, em sembla força més complicat del que 

expliquen allà on ho he buscat. Som una tripulació de quatre, amb poca experiència amb 

la vela llatina i no massa més amb les marconi. Amb el pal en candela l’antena s’ha de 

portar a popa d’aquest, tot plegat es pot fer, però coordinar-ho amb la virada em sembla 

més complicat, ho em fet amb la barca amarrada a port amb no poques dificultats i 

navegant a mitja maniobra de virada no ens acabava de sortir amb la fluïdesa necessària, 

parlo d’uns quants minuts per tenir-ho tot llest i creuant els dits per a que la barca a base 

de cops d’arjau hagués quedat del costat que tocava.  

Al final com a norma general després d’una primera trasluchada la resta de virades 

acabàvem deixant l’antena igual i navegàvem a la bruta i a la bona successivament.  
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A continuació una explicació ràpida del que crec van ser les raons de que trenquéssim el 

mastil. 

 

Primer de tot el vent. Es tractava de la tramuntana, no es que bufes massa fort, en aquest  

cas i tractant-se de les primeres sortides no haguéssim hissat la vela, el problema era que 

la tramuntana sempre fa ràfegues quan no es prou forta i constant com era el cas, quan 

el garbí en canvi, tot i aixecar més mar sempre es més constant i no fa tants 

sobreesforços a l’aparell.  

 

Segon la falta de destresa de la tripulació, on m’incloc. Això comporta dos problemes, 

per una banda el mal ús de les cordes per a la maniobra, analitzant la situació en fred no 

varem deixar anar el davant, en el nostre cas l’amura per buidar la vela, i amb tota 

seguretat portàvem l’escota massa amollada per el rumb que teníem (llarg per l’aleta)i 

navegant a la mala la qual cosa carregava massa el pal. El segon problema que deriva de 

la tripulació es la nostra incompetència  per fer bé la maniobra de la trasluchada, cosa 

que feia que no sempre la dugéssim a terme i sovint naveguéssim a la mala com era el 

cas en el moment de l’incident.  
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5.3. Maniobres a motor  

 

Pel que fa a les maniobres a motor analitzarem les maniobres més bàsiques com són 

l’atraque i el desatraque i el fondeig. 

 

Però abans d’això cal aclarir que la falta de GPS a fet que no pugui fer diferents proves 

de mar per analitzar-ne el resultat ni tan sols saber la velocitat de manera automàtica. 

Per esbrinar aquest últim factor i després de fracassar en l’intent de construir una 

corredora (cosa aparentment fàcil amb alguna cosa que flotes i un cordill) que mai em 

va marcar un resultat lògic, he anat recollint en una taula un seguit de distancies i temps 

amb la finalitat d’esbrinar la velocitat de la barca navegant a 2500 revolucions, esta clar 

però, que no serà exacte perquè no sempre serem el mateix numero de persones, les 

condicions del mar seran també diferents uns dies dels altres i la ruta tot i intentar ser 

precisa i sempre la mateixa serà molt difícil d’aconseguir. 

 

 

Taula de distancia, temps, velocitat 

 

La distancia serà des de la bocana del port passant pels Brancs on es pren un primer 

temps i finalment acabant a la punta de Falconera, amb el motor a 2500 rpm. 

 
Imatge 13 
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Bocana-Brancs Brancs-Falconera Totals 

Distancia = 1 milla Distancia = 1,25 milles 2,25 milles 
 

Temps Velocitat Temps Velocitat Temps Velocitat 

11’ 5.4 knts 16’ 4.7 knts 27’ 5 knts 

13’ 4.6 knts 14’ 5.4 knts 27’ 5 knts 

13’ 4.6 knts 15’ 5 knts 28’ 4.8 knts 

12’ 5 knts 14’ 5.4 knts 26’ 5.2 knts 

14’ 4.3 knts 16’ 4.7 knts 30’ 4.5 knts 

11’ 5.4 knts 14’ 5.4 knts 25’ 5.4 knts 

13’ 4.6 knts 14’ 5.4 knts 27’ 5 knts 

12’ 5 knts 16’ 4.7 knts 28’ 4.8 knts 

11’ 5.4 knts 14’ 5.4 knts 25’ 5.4 knts 

12’ 5 knts 15’ 5 knts 27’ 5 knts 

Taula 1 
 

Si fem una mitja amb els valors finals tenim una velocitat de 5.01 nusos tot i que veiem 

que la velocitat més repetida és la de 5.4 nusos. A més a més només hi ha tres trajectes 

que marquin en tots els punts la mateixa velocitat un d’ells a 5 nusos i els altres dos 

repetits amb la velocitat de 5.4 nusos.  

Això s’explica amb que primer de tot es molt complicat seguir sempre la mateixa ruta o 

inclús prendre el temps en el mateix punt sense l’ajut d’un GPS i segon que 

probablement arribem a córrer una mica més dels 5.4 nusos ja que es difícil amb una 

barca tan petita mantenir sempre la mateixa velocitat axis que aquests 5.4 nusos són una 

mitja entre velocitats lleugerament inferiors i lleugerament superiors. 

 

A part d’aquests trajectes també he registrat dos sortides a les Illes Medes i una a 

l’Escala, només els trajectes d’anada. L’Escala es troba a 8 milles i vam marcar un 

temps aproximadament de 1 hora 45 minuts que donen una velocitat de 4.6 nusos. Les 

Illes Medes es troben a 12 milles i hi vam arribar en 2 hores 35 minuts en una ocasió i 2 

hores 45 minuts en l’altre la qual cosa dona 4.6 i 4.4 nusos respectivament. Aquí si que 

els valors són molt més relatius ja que al augmentar tant la distància resulta molt  

complicat mantenir el rumb i velocitat en tot moment. 
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Maniobres  

 

En totes les maniobres haurem de tenir en compte la nul·la maniobrabilitat que tenim 

fent atràs, que bàsicament només utilitzarem per parar l’arrencada que portem. En avant 

la maniobrabilitat no es dolenta tot i que comparada amb una llanxa rapida o qualsevol 

embarcació de construcció nova de fibra de vidre no és tan bona. 

 

 

 -Atraque i desatraque 

 

Com em comentat al no tractar-se d’una embarcació amb una gran maniobrabilitat 

sempre em intentat tenir l’amarra a la part final del pantalà per poder aprofitar les 

circumstancies i no haver de fer tanta maniobra. 

 

 

Per atracar quan entrem a port el pantalà ens queda al costat de babord i mirant el 

pantalà des de l’aigua l’amarra on anem es la segona del costat d’estribord del pantalà. 

Les maniobres seran les següents. 

  

Primer de tot posem el motor en ralentí, un cop fet això i aprofitant que estem a l’extrem 

del pantalà tracem una corba molt oberta per intentar enfilar recte la nostra amarra. Si 

no hi ha vent o farem així i desembragarem el motor esperant fins al final per si es 

necessari donar una pelada avant o atràs per parar el cop. En cas de vent no enfilarem 

just enmig de la nostra amarra sinó que amb una certa tendència cap a l’amarra de 

sobrevent (com més vent més cap a sobrevent), a no ser que veiem que la barca cau a la 

perfecció dintre de la nostra amarra, no desembragarem i farem una entrada amb el 

ralentí per a minimitzar l’efecte del vent i un cop ja tenim la proa dintre ja 

desembragarem i donarem atràs per parar l’arrencada i que la barca no piqui. En aquest 

punt es important mantenir pes a popa per a que l’hèlix treballi millor. 

 

En el cas d’una embarcació tan petita com pot ser un llagut de 6 metres d’eslora sempre 

es pot tenir en compte que nosaltres mateixos podem parar el cop amb el moll o bé  
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agafant-nos a la barca del costat. Serà important però, que això no ho faci algú que no 

estigui familiaritzat amb la barca ja que es molt fàcil enganxar-se un peu o una mà si no 

tens calculada la força que pot fer la barca amb una miqueta d’arrencada. 

 

Fet això ja només ens cal amarrar la barca, tenim tres cordes davant, una a la roda de 

proa i les altres dues a les cornamuses de les amures. Per popa tenim dos cordes més 

que venen d’un mort i aniran una a cada cornamusa de les aletes. 

 

 

Per desatracar, un cop amunt i amb el motor engegat deixem anar les cordes de les 

amures i de las de fondo la del costat de sobrevent que es la que menys treballa, la corda 

de la roda de proa l’aguantem amb la ma i quan ja estem preparats la llancem al pantalà 

i tibem de la corda de fondo que ens farà sortir la barca sense necessitat del motor. Amb 

mitja eslora a fora donem atras i farem caure el timó a la mateixa banda per on vingui el 

vent.  

D’aquesta manera si el vent ens ve pel costat de babord ens ajuda a fer caure la popa i 

quan ja estem a sobre (mantenim un marge d’un parell de metres) de les barques de 

l’altre pantalà fem avant i canviem el timó de banda per sortir. 

En cas que el vent ens entres per estribord només fent atras ja sortiríem del pantalà pel 

fet d’estar tant a la punta d’aquest. 

 

  

 -El fondeig 

 

Per a la maniobra de fondeig tenim: 

Una ancora de tipus hall amb dues ungles, una cadena de dos metros i 50 metros de 

corda. 

Un ruixó de quatre punxes, petit, amb 15 metres de cordill. 

Dos cordes de 10 metres cadascuna 

Una ancora de recanvi que bàsicament utilitzem per fer pes a popa i anar amb l’hèlix 

més submergida. 
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Al no tenir molinet no podem anar amb tot de cadena i només tenim dos metres al 

principi, això fa que haguem de tirar l’ancora a més distancia per a que l’angle vertical 

no sigui massa gran i també com a prevenció per si llaurem. 

 

Alhora de tirar l’ancora no ho farem necessariament sempre proa vent tot i que la 

posició final de la barca si que ho serà. Simplement calculem on volem tenir la barca en 

posició final i llençarem l’ancora uns 10 metres per davant (entenent per davant com la 

direcció que marquen les proes de les demés barques).  

Si abans de tirar l’ancora passem de llarg el que volem que sigui la nostra posició final 

desembraguem i mantenint la direcció de les demes proes de les barques tirem l’ancora i 

fem atras fins que ens trobem a lloc moment en que ja podem desembragar i comprovar 

si l’ancora esta clavada. 

Si al tira l’ancora encara no em arribat al punt desitjat la deixarem caure per un costat de 

la barca vigilant de no passar-la per sobre, al mateix temps que desembraguem. Quan 

ens trobem al lloc desitjat aguantem l’ancora des de la proa la qual cosa farà girar la 

barca i de passada assegurar-nos que l’ancora es clava. 

 

Un cop fet això podem tira un ruixó lluny a la popa (podem deixar corda per davant fins 

que la barca caigui i un cop tirat el ruixó tornar a recollir la corda de proa), en aquest cas 

aconseguirem mantenir la barca en un lloc fix tot i que el vent o la corrent canviïn. 

Si en canvi ens es igual rolar una mica però ens interessa no caure massa cap a una 

banda ja sigui per que hi ha roques, un baix o alguna altre embarcació, tirarem el ruixó 

per la banda contraria. 

 

Les altres dues cordes que tenim a bord a part de ser importants per qualsevol situació 

imprevista en que puguem  necessitar-les, les podrem utilitzar per abarloar-nos a una 

altre embarcació o segons la forma de les roques enlloc de tirar-hi el ruixó es pot fer una 

gassa amb les cordes i passar-la per les roques. 

 

En qualsevol cas es important tenir present que mai apagarem els motors fins estar 

segurs que l’ancora esta ben clavada. 
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 -Amb mal temps 

 

En casos de partes meteorològics adversos o símptomes de canvi de temps o mal temps 

sempre es aconsellable quedar-se a port o avançar la tornada, però en el cas que sigui 

massa tard actuarem de la següent manera. 

 

Reduirem les possibilitats de mal temps a les dues situacions que més es repeteixen, la 

tramuntana i el garbí. 

 

Amb tramuntana per la zona on ens trobem protegits per tot el Cap de Creus el vent no 

pica amb tanta força i sobretot si no ens separem massa de terra la tramuntana no 

aixecarà cap tipus de mar. Simplement haurem de vigilar amb les ruixades de mar, de 

manera que anirem vorejant la costa i intentant encarar el vent per a que les amures de 

la barca divideixin l’esquitx i els facin passar per les bandes, si ho fem bé no entrarà ni 

una gota. 

 

Amb el garbí aquí si que es complica més la situació ja que entra molta mar. Les onades 

si ens entren de costat són molt incomodes i inclús poden arribar a ser perilloses si són 

molt grans. Per tant el que farem és evitar sempre la mar pels costats axis que si podem 

empopar la mar mentre ens dirigim a port o farem sempre vigilant de no passar massa a 

prop de terra si les onades ens tiren contra aquesta.  

Quan pel rumb final no ens vagi bé empopar agafarem les onades per l’amura vigilant 

les onades més grans que s’intercalen entre les demés per a reduir maquina i ficar-hi la 

proa completament. 
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4.4. Taula de dades de l’embarcació i la vela 

 

Construció   

Any 1977 

Tipologia  Llagut 

Mestre d’Aixa Josep Planes Frigola 

Lloc de construcció L’Estartit 

Material Fusta 

Características   

Eslora  5,90 m 

Mànega  2,35 m 

Puntal 0,53 m 

Registre Brut 2.5 TRB 

Motor   

Marca  Solé Diesel 

Model Mini-29 

Potencia 20,00 KW 

Rpm máx 3600 rpm 

Combustible Gasoil 

Vela  

Arbre 500 cm 

Car 500 cm 

Pena 620 cm 

Gràtil 745 cm 

Pujamen 550 cm 

Baluma 580 cm 
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Martell 30 cm 

Punt de creu 300 cm 

Dades legals  

Nom Catraç 

Llista 7ª 

Matricula 7ª –BA-6-506-91 

Pais  España 

Província Girona 

Port Roses 

Certificat de navegabilitat  

Persones 4 

Milles < 2 

Navegació Diürna 

Caducitat Permanent 

Taula 2 
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4.5. Planol de l’embarcació i la vela   

 
Imatge 14 
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Imatge 15 

 
El perfil discontinu representa la vela que hauriem de portar donades les caracteristiques 

del nostre llagut. 
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5. Manteniment i costos 

 

Es diu de forma generica que el cost annual d’una embarcació es aproximadament el 

10% del preu d’aquesta. És evident que el fet de tractar-se d’una barca de fusta fa que el 

seu manteniment sigui molt més complicat alhora que els seus costos més elevats, que 

no pas si parlessim d’una embarcació plastificada o de fibra de vidre. 

 

Al marge del mateniment diari que es du a terme durant l’estiu, és important que durant 

la resta de l’any la embarcació no quedi desatesa. Durant l’hivern podem triar entre dues 

opcions, hivernatge a terra o sortida de l’aigua per rascar i pintar.  

 

La primera opció d’hivernatge en un magatzem té un gran inconvenient i és que no 

podrem utilitzar-la, al marge d’això implicarà que la barca es secarà i les seves fustes es 

contrauran per a despres tornar-se a expandir un cop a l’aigua de nou. Fins l’any 2001 

quan es va començar a construir el nou port esportiu de Roses, l’antic port estava 

pràcticament desprotegit, es tractava de tres pantalans flotants que sortien de la platge 

just a redors del port pesquer. Durant tot aquest temps i fins que no va ser acabat el nou 

port l’any 2004, cada més d’octubre fins passada la Pasqua teniem la barca fora de 

l’aigua en un magatzem a resguard de l’intemperie. 

 

Ja amb el port esportiu acabat tenim la barca a l’aigua durant tot l’any i la treiem durant 

el temps just per fer-ne el manteniement, rascar-la i tornar-la a pintar. Serà important 

conectar la bateria al pantalà ja que la bomba automàtica anirà achicant l’aigua 

acumulada a la sentina degut a la pluja i a les inevitables filtracions, això anira 

consumint la nostra bateria si passem un llarg periode sense agafar la barca.  

Tot plegat fa que si deixem la barca tot l’any dins de l’aigua pugui podrir-se la fusta si 

els acabats no són els idonis. Per això la importància de treure-la de l’aigua un cop a 

l’any per a fer-ne una bona posada a punt. 

 

A continuació el resum d’una factura en un any en que no s’ha de fer cap reparació 

important tant a nivell mecànic com en fusteria, amb preus que serviran per a fer-nos 

una idea dels costos de manteniment. 
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-Fusteria 

 

Treballs realitzats: 

Recollir la embarcació a Roses i portar-la a taller, netejar obra viva, reparar via d’aigua 

a popa. Pintar antifouling. Netejar i imprimir sentina, polir i reparar esquerdes del casc i 

coberta. Pintar tota la embarcació 5 colors, rotular nom i matrícula. 

  

Concepte Import (euros) 

5 colors 150 

Catalitzador 60 

Imprimació epoxy 55 

Guants, disolvent,paper de 
vidre, cinta paper… 

40 

Pintar antifouling 2 capes 250 

Transport a grua i servei de 
grua 

190 

Nom i matrícula 30 

37 hores 999 

TOTAL 1790 

Taula 3 
 

 

 

-Mecànica 

 

Treballs realitzats: 

Canviar oli i filtre d’oli i de gasoil. Desembossar tub de gasoil. Netejar pas de gasoil i 

filtre d’aigua. Fer un forat per respirador d’aire al tap del depòsit. Engrassar el coixinet 

central de l’eix. Purgar el circuit de gasoil. Arrancar el motor. 
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Concepte Import (euros) 

Reparar llum de pressió 
d’oli i alarma 

140 

Pintar hèlix amb patent 
antifouling 

90 

Oli motor semisintètic 40 

Filtre oli 15 

Filtre gasoil 15 

Reparar conexió elèctrica 40 

TOTAL 340 

Taula 4 

 

Per acabar amb aquest treball a cotinuació exposaré les conclusions a les que he pogut 

arribar en els 

A tot això li hem de sumar el preu anual per a un amarre de 6 a 7 metres que ja inclou 

l’utilització de l’aigua i electricitat i és de 3500 euros. 

 

Tot plegat suma la xifra de 5630 euros, gens despreciable si tenim en compte que vaig 

trobar a la venta un llagut que era una copia del nostre, del mateix mestre d’aixa, però 3 

o 4 anys més nou, per el preu de 5000 euros, això si sense motor. Com a referencia per 

al motor serveix que l’any 2008 vam canviar el FITA de 16 Cv per un Solé MINI de 29 

Cv que va costar 5200 euros, tot i que el preu global de treure el motor vell i sustituir-lo 

per el nou i tota la posada a punt, van costar 4600 euros més. 
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6. Conclusió 

 

Per acabar amb aquest treball a cotinuació exposaré les conclusions a les que he pogut 

arribar en els diferents apartats i amb el conjunt del treball. 

 

En el primer capítol centrant-me en l’origen de la vela llatina que crec que es el punt 

que centra tot l’interès, si bé el raonament que exposen els autors del llibre “Nuestra 

vela latina” per dir que va ser una invencio de la cultura greco romana cap al segle II 

a.C. basant-se en en la representació d’una vela llatina en una làpida, hem sembla el més 

lògic i fundamentat.  

-Personalment crec en la possibilitat de que la vela llatina aparegués en diferents 

llocs de manera independent a base de difernets experiències, es obvi que no es va 

inventar directament una galera aparellada amb veles llatines, sinó que quan els 

coneixements dels pobles o van permetre i a base de moltes proves i en alguns casos 

imagino que una mica de fortuna, van anar apareixent veles llatines o amb 

característiques molt semblants en diferents punts de la costa. 

 

-La seguent conclusió que puc treure del treball es que el llagut amb el que l’he 

fet no es va construir pensant en la navegació a vela.  

Veient diferents formes i tipus de llaguts aquest podriem dir que per les seves 

caracteristiques s’assembla a un bussi, tipus de llagut molt petit que muntava vela de 

martell, amb la quilla plana, molt arrodonit, i pensat per a remar força. El cas del nostre 

llagut es molt més gros que un bussi, que amb prou feines arribaven als quatre metres, 

però la falta de diferents elements fa evident que estava construit mirant més el comfort 

que la navegació a vela.  

Li falten algunes cordes importants com són l’amantina, l’osta i l’apagaveles, a més a 

més per a una bona navegació a vela llatina necesitaria més cornamuses al llarg de la 

coberta per a poderi trincar els diferents caps de les maniobres, nomes en té dues a proa 

i dues a popa a banda i banda que més aviat semblen fetes per a les maniobres de port 

que no pas per les de vela, per acabar només té una cornamusa a mitja eslora per fixar-hi 

la trossa, la del costat d’estribord, mentre que a babord no n’hi ha cap i quan feiem la 

maniobra de trasluchada em tingut que utilitzar la cornamusa destinada a les defenses. 
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Per el que fa a la navegació amb motor tot i la seva mala maniobravilitat fent atràs i una 

certa tendencia a fer guinyades cap a estribord, el fet que sigui una embarcació lenta i 

amb tant poc calat la fa molt comode per ficar-se per qualsevol lloc, poder resultaria 

interesant per a millorar aquest punt una mica més de calat a popa amb l’ajut d’algun 

pes.  

 

Passant ja a l’últim punt del treball sobre el manteniment i costos, arribem a la següent 

conlcusió. 

-Econòmicament parlant no resulta gens rendible tenir una embarcació 

tradicional de fusta, a poc que passi els costos del manteniment es disparen. 

Això no treu que si t’estimes aquesta forma de navegar merix totalment la pena fer 

l’esforç per mantenir aquests tipus d’embarcacions. Hi ha una diferencia molt gran entre 

les embarcacions tradicionals i les embarcacions esportives d’esbarjo actuals, tret 

d’algunes menorquines que intenten mantenir l’essència.  

A dia d’avui sembla que l’única opció per no perdre aquestes embarcacions són a part 

d’associacions com la “Bricbarca” i alguns museus marítims, la decisió de particulars de 

mantenir amb vida els seus antics llaguts mantenint alhora un ofici tan àntic com el de 

mestre d’aixa.  

 - Desprès d’aquest treball intentaré pendre part més activa en el manteniment de 

l’embarcació ja que durant l’hivern solem desentendrens-hi força i ho deixem en mans 

de professionals, però a partir d’ara intentaré participar-hi més.  

 

De cara al futur espero poder arreglar el pal i perfeccionar la tècnica navegant a vela i si 

és possible més endavant muntar una vela llatina autèntica amb tot el que comporta. 
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7. Annexos i bibliografia 

 

Index imatges 

Imatge 1: passant la drissa pel pal. 
Imatge 2: acabant de trincar la vela a l’antena. 
Imatge 3: unió del car i la pena. 
Imatge 4: vela de martell issada. 
Imatge 5: antena i arbre amb la drissa i la trossa. 
Imatge 6: punt de drissa. 
Imatge 7: amura. 
Imatge 8: col·locant l’antena. 
Imatge 9: popa de la barca “banyera”. 
Imatge 10: tambutxo del motor i l’espai de proa sota la coberta. 
Imatge 11: espai de proa sota la coberta. 
Imatge 12: motor Solé MINI 29 Cv. 
Imatge 13: ruta seguida per a la taula de temps i velocitats. 
Imatge 14: representació a escala del “Catraç”, vista superior i lateral. 
Imatge 15: representació a escala de la vela de martell. 
Taula 1: distancias, temps i velocitats. 
Taula 2: caracteristiques principals del “Caraç” 
Taula 3: preus de reparacions de fusteria.  
Taula 4: preus de reparacions mecàniques. 
 

Totes les imatges i taules que apareixen en el treball han estat realitzades per l’autor del 

mateix. 

 

 

Webs 

 

http://www.elportaldelosbarcos.com 
 
http://www.eeif.es/significados/  
 
http://franciscorebollo.blogspot.com 
 
http://www.infomadera.net/  

http://www.hempel.es/  

http://capitannecora.blogspot.com/  
 
http://elmareselcami.blogspot.com/  
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-Renom i Pinsach, Jordi. Navegación tradicional : estándares de enseñanza = sail 

training : teaching standards. Barcelona : Consorci El Far, DL 2009 

-Alegret i Tejero, Joan-Lluís. De quilla a perilla : l'ofici de mestres d'aixa a la Costa 

Brava. Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de 

Comunicació, 2009 

-Calendari de l'Escala 1991 : l'obra artesanal de mestres d'aixa i calafats. Escala : 

Ajuntament de l'Escala, Servei Municipal de Català, DL 1990. 

 

 

 

Biblioteca FNB treballs de recerca 

 

-Tur Riera, Antoni. Les barques de vela llatina a Eivissa i Formentera, 2003. 

- Torres Guibernau, Laia. Recerca, recuperació i restauració del vaixell quillat San 

Ramon 
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